
НОВОИЗЛЕЗЕНИ УЧЕБНМЦМ ПО МСТОРИЈА ЗА СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА 
ОД МАКЕДОНСКИ АВТОРИ

Пред извесно време, т.е. во вто- 
рата половина на 1970 година, из- 
легоа од печат првите учебиици по 
историја за средните училишта — 
гимназиите и стручните училишта, 
од македонски автори.*) Нивното 
публикување претставува на одреден 
начин продолжување на оние ин
тенции што започнаа да се реали- 
зираат уште во почетокот на 60-тите 
години со излегувањето на учеб- 
ниците по историја за основните 
училишта од македонски автори, а 
во кои се изложуваат напоредно со- 
држини од општата историја и од 
историјата на народите на Југосла- 
вија но со позасилено место на 
македонската историја.

Како издавач на споменатите 
учебници се појавува Издавачкото 
претпријатие „Просветно дело“ од 
Скопје со што уште повеќе придо- 
несе да си го обогати својот сребрен 
јубилеј — 25 години од основањето 
и развивањето на издавачката деј- 
ност.

1.

Вистина е дека со излегувањето 
на споменатите учебници ќе се по- 
јават и отворат доста дискутабилни 
прашања како на планот во изра- 
зувањето на досегашните достига- 
ња во историската наука, така и од 
аспект на примената на педагошко- 
дидактичките и методските прин- 
ципи што пак од своја страна ќе 
придонесе да се збогати воопшто 
теоријата за учебниците која во на- 
шата педагошка и методска теорија

е доста запоставена. Но независно 
од тоа, непобитен е фактот дека 
со нивното излегување македонското 
учебникарство воопшто, а посебно 
на планот на реализацијата на исто
риската настава забележува значаен 
напредок, бидејќи со нив ќе се 
пополнат поголем број на празнини 
што досега се манифестираат во 
изведувањето на наставата. Тие мо- 
жат да се сведат на следниве општи 
констатации :

1. Пред cè со нивното појаву- 
вање треба да се надмине поранеш- 
ната состојба кога во училиштата 
од втор степей се употребуваа учеб
ници што беа публикувани во За
греб одиосно Белград, а кои не 
соодвествуваат на постојните настав- 
ни програми во СРМ. Имено, во 
споменатите наставни програми по
засилено место има историјата на 
македонскиот народ, а во учебни
ците пак, такво место заземаше хр- 
ватската односно српската историја. 
Вистина, историјата на македонски
от народ беше во нив инкорпори- 
рана во вид на анекси од македон
ски автори што на одреден начин 
ja пополнуваше таа празнина за 
извесно време, но со тоа пак ги 
правеше постојните учебници доста 
поопширни.

2. Историјата на македонскиот 
народ во најновите учебници зазема 
доста широк размер со што од 
една страна можеби се надминуваат 
интенциите на наставните програми 
односно доаѓа до извесно преопте- 
ретување за учениците, но од друга 
страна значи и изразување на сте

*) Во текот на 1971 година се очекува да излезе од печат и учебник 
щ  I клас на гимназиит$.
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пенот на развиеноста на македон- 
ската историографска мисла ко ja 
во последимте години постигна зна- 
чителни успеем на полето на про- 
учувањето на мсториската стварност 
на македонскиот народ. Посебен 
значаен успех на тој план претста- 
вува издавањето на тротомната исто- 
рија на македонскиот народ која 
послужила за основа за обогату- 
вање на учебниците со содржини 
од периодот помету двете светски 
војни и НОБ и Народната револу- 
ција. Со тоа се овозможува уче- 
ниците да се запознаат контину- 
ирано со целокупната историја на ма
кедонскиот народ, а не како досега 
само до Балканските односио Пр- 
вата светска војна што беше после- 
дица пред cè од објективни при
чини — непостоење на доволна 
разработеност на споменатиот пе
риод.

3. Во најновите учебници се по- 
местени и извесни наставни содржи
ни за важии појави и значајни мо
мента од историјата на оние народи 
од кои етнички водат потекло, на- 
родностите (националните малцин- 
ства) што живеат во СРМ. Тоа пред 
cè се однесува на историјата на 
албанскиот народ, бидејќи досега 
на одреден начин постоеле извесни 
содржини од историјата на Тур- 
ците. Изучувањето на значајните 
момента од историјата на албан
скиот и турскиот народ треба да 
послужи не само заради запознава- 
н>ето со ф акторите кои во мина- 
тото ги разделувале Македонците 
од Албанците односно Турците, ту
ку и со многубројните нишки и 
влијанија што ги поврзувале, а кои 
повлијаеле за меѓусебно разбирање 
и зближување како и со тоа дека

денешна социјалистичка Југославија 
е заедница на рамноправни народи 
и народности.

4. Со публикувањето на учебни
ците по историја за средните струч- 
ни училишта конечно овој предмет 
си го наоѓа своето место во вкуп- 
ниот фонд на предмета во наведе- 
ните училишта. До скоро време не 
ретко се застапуваше мислење дека 
во тие училишта единствено се важ- 
ни само стручните предмета. Вис- 
тина ваквите тези беа објективно 
иницирани и од современите оп- 
штествено-економски и техничко- 
технолошки барања и потреби на 
заедницата со што мсториската на- 
става се потаена на втор план од
носно не само што се намали фон- 
дот на часовите по историја, туку 
некаде дојде и до наполно незаста- 
пување. Очигледно, беше дека е 
тоа пропуст. Имено со оглед на 
тоа дека знаењата на учениците од 
основните училишта се подлежни 
на заборавување, навистина е по
требно еден среднист или квали- 
фикуван работник по свршувањето 
на своето стручно образование да 
има доволно претстави и сознанија 
од историјата на својот народ, на 
својата социјалистичка татковина.

Колку првите учебници од ма
кедонски автори навистина ќе при- 
донесат да се отстранат спомена- 
тите празнини што досега се мани- 
фестираа како и тоа колку и како 
го изразуваат степенот на развито- 
кот на хмакедонската, југословен- 
ската па и светската историографија 
треба да го покажат практичарите 
и современата историографска кри- 
тичка мисла. Во понатамошното из- 
лагање ние ќе се задржиме само 
на структуралниот преглед на нај- 
новите учебници и тоа од глобалнд 
информативен карактер.
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Автор на учебникот за I го
дина за стручните училишта е Ко- 
стадин Делиниколов.*)

Учебников е работен врз основа 
на постојната наставна програма за 
споменатите училишта, а изнесениот 
материјал е поделен на увод и че- 
тири посебни делови.

Првиот дел претстваува всуш- 
ност една наставна облает, чиј пред
мет е човечката предисторија — 
првобитната заедница и содржи две 
наставни единици.

Вториот дел — периодот (епоха- 
та) на робовладетелското општество 
содржи четири пошироки наставни 
области: Стариот исток, Стара Гр- 
ција, Стара Македонија и Стариот 
Рим. При обработувањето на секоја 
наставна облает авторот применувал 
иста или слична методологија. Нај- 
прво откако се дадени основните 
податоци од географски карактер, 
се излагаат елементите на опште- 
ствено-економската основа и обли- 
ците на политичко-правната над- 
градба, a најпосле се прави преглед 
на културните прилики и воопшто 
состојбата во културата на народите 
од споменатите земји во епохата 
на робовладетелското општество.

Епохата на феудалното опште
ство се обработува во третиот дел 
на учебникот. И таа е поделена на 
три големи наставни области — 
Ран, Развиен и Доциежен феудали 
зам. Во секоја од нив се инкорпо- 
рирани по неколку помали наставни 
целини во кои се изнесуваат пока- 
рактеристичните појави и настани

2. како од општата историја така и од 
историјата на југословенските на
роди.

Последниот, четвртиот, дел оп- 
фаќа две поголеми наставни облас
ти. Во првата се обработени след- 
ниве наставни содржини од области 
на општата историја: Индустриската 
револуција во Англија, Војната за 
независяост на Соединетите Аме
рикански Држави, Француската бур- 
жоаско-демократска револуција. На- 
полеоновите војни и за акциите на 
старите феудално-апсолутистички по- 
литички структури на Европа да ги 
конзервираат постојните феудални 
односи. Втората наставна облает ги 
опфаќа наставните содржини во кои 
се обработуваат појавата и разви- 
токот на национално-ослободителни- 
те движења на југословенските на
роди од првата половина на XIX 
век.

Од истиот споменат автор е ра
ботен и учебникот за II година на 
стручните училишта. Во него се 
обработува материјата од почето- 
кот на XIX век до најновите дни, 
како содржини од општата историја 
така и од историјата на народите 
на Југославија со позасилено место 
на историјата на македонскиот на
род.

Во овој учебник авторот не бил 
така доследен во применувањето на 
периодизацијата на историјата на 
микроплан како што бил во учеб
никот за I година. Инаку според 
содржините што се обработуваат, 
материјалот е поделен на целини. 
Најпрво се обработуваат содржини 
од општата историја и од историјата

*) Костадин Делиниколов подолго време работи како професор по 
историја во Економското училиште во Скопје. Напитал повеќе стручни 
статии од областа на методиката на историската настава. Toj е и првиот 
автор на авторизираните скрипти по историја за I и II година на економ- 
ските училишта.
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на народите на Југославија од пр- 
вата половина на XIX век до Пр- 
вата светска војна. Потоа се заста- 
пени две наставни области — една 
за „Светот меѓу двете светски војни“ 
а втората за „Југославија меѓу 
двете светски војни“ што ja сочи- 
нуваат втората целина. Третата це
лина ja опфаќа материјата за Вто
рата светска војна и НОВ и Народ- 
ната револуција во Југославија. Чет- 
вртата, последната, целина е соста- 
вена од две наставни области: „Со- 
цијалистичка Југославија од 1945— 
1965“ и „Настаните во светот по 
Втората светска војна“.

3.
Автори на учебникот за II клас 

гимназија (општествено-јазична на- 
сока) се : Р. Динев, Г. Димовски, 
Ј Кочанковски и Г. Танковски.*)

Презентираниот материјал во 
учебникот содржи 295 страни и 
според временскиот интервал што 
го опфаќа се дели на два дела.

Првиот дел го опфаќа периодот 
на развиениот феудализам и се со
стой од следниве пошироки настав
ни области од општата историја и 
од историјата на народите на Ју- 
гославија: Градови и градско сто- 
панство во Западна Европа; Крсто- 
носни војни ; Создавање на центра- 
лизирани феудални монархии во 
Западна Европа; Западните и Источ- 
ните Словени од XI—XV век; Рус- 
ките земји од XI—XV век; Југосло-

венските земји во периодот на раз
виениот феудализам (XII—XIV век); 
Борбата на југословенските народи 
против турското навлегување на 
Балканскиот Полуостров и нивното 
потпаѓање под утрска власт и Кул- 
турата кај југословенските народи 
од XI—XV в.

Бториот дел го опфаќа периодот 
на доцнежниот феудализам (XV— 
XVIII) во кои се обработени след
ниве наставни области: Почетоци на 
новото време; Апсолутните монар
хии и првите буржоаски револуции 
во Европа; Науката и техниката во 
Европа во XVI—XVII век; Осман- 
скиот феудален систем во југосло- 
венските земји и народниот отпор 
од XVI—XVIII век; Југословенските 
народи под власта на Австрија и Ве- 
неција; Дубровничката република и 
културата кај југословенските земји 
од XVI—XVIII век.

Учебникот по историја за II клас 
гимназија (природно-математичка на- 
сока) е напишан од страна на д-р 
A. Стојановски, виш научен сора- 
ботник на Институтот за национал- 
на историја и д-р Крсте Битовски 
и д-р Миле Тодоровски, научни со- 
работници на Институтот за нацио- 
нална историја.**)

Во изготвувањето на овој учеб
ник авторите имале доста тешкотии 
од објективна природа, пред cè по- 
ради огромниот временски ток што 
го обработувале (од XI век до Пр- 
вата светска војна). Тоа е всушност

*) Р. Динев е професор по историја во Педагошката академија во 
Битола, Г. Димовски е професор во гимназија во Битола, a Јован Кочан
ковски и Г. Танковски се наставници по историја во основни училишта 
— Битола.

Од истите лица е напишан и учебникот по историја за VII одделение, 
чие прво издание излезе во 1962 година.

**) Првите двајца за првпат се појавуваат како автори на учебник по 
историја додека Д-р М. Тодоровски уште во почетокот на 60-тите години 
го издаде во соработка со М. Ќуксановски учебникот во историја за VI одд.
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целата епоха на феудалната и ка- 
питалистичката општествено-економ- 
ска формација.

Во структурален поглед учебни- 
кот содржи три пошироки наставни 
области. Првата (периодот на раз- 
виениот и доцнежниот феудализам 
во Европа и југословенските земји) 
ги содржи следните помали настав
ни целини: Развитокот на феудал- 
ното општество во Европа од XI— 
XV век; Југословенските народи во 
време на развиениот феудализам; 
Потпаѓање на југословенските земји 
под турска власт, Распаѓање на феу- 
дализмот и развивање на капита- 
листичките елементи и Југословен- 
ските земји под туѓинска власт 
(XV-XVIII) ; Втората наставна облает 
содржи три помали наставни цели- 
нй (Европа и Северна Америка во 
периодот на домонополистичкиот 
капитализам; Националните движе- 
ња кај југословенските народи и 
Европа од 1948 до 1870 година), а 
третата две (Општествените односи 
во Европа за време на империјализ- 
мот и Нашите народи од втората 
половина на XIX век до Првата 
светска војна). Во последната на
ставна целина посебно значајио ме
сто й е дадено на историјата на 
македонскиот народ.

4.

Учебникот за III клас гимназија 
(општествено-јазична насока), во кој 
се обработува епохата на капита- 
листичкото општество односно пе

риодот од победата на капиталис- 
тичките општествени односи во кра- 
јот на XVIII и почетокот на XIX 
век, па cè до избивањето на Првата 
светска војна и содржи вкупио 317 
страни, го подготвиле за печат Или- 
ja Кузмановски и Димитар Мицков- 
ски .*)

Изложениот материјал во учеб
никот е поделен во два дела. Пр- 
виот дел го опфаќа периодот на 
домонополистичкиот капитализам и 
содржи 4 пошироки наставни облас
ти, а вториот две. И во двата дела 
историјата на македонскиот народ 
зазема доминантно место и е изло
жена во две големи наставни об
ласти — Општествено-економските, 
политичките и културните прилики 
во Македонија во првата половина 
на XIX век и Македонија од Крим- 
ската војна до Балканските војни.

Во учебникот по историја за III 
клас гимназија (прир одно-матема
тичка насока) што го напишале Б. 
Цветковски, др. А. Апостолов и Г. 
Глигоров се обработени наставни 
содржини од Првата светска војна 
до најновите дни.**)

Материјалот е изложуван низ 
следните наставни области: Првата 
светска империјалистичка војна; 
Светските настани во периодот меѓу 
двете светски војни; Југославија од 
1918—1941 година; Втората светска 
војна и Народно-ослободителната 
борба на југословенските народи; 
Светот по Втората светска војна

*) Илија Кузмановски работа како професор во Гимназијата „Мирче 
Ацев“, Прилеп, а Димитар Мицковски како професор во Економското учи- 
лиште, Прилеп.

**) Благоја Цветковски работа како професор по општа историја во 
Педагошката академија во Штип, Д-р Александар Апостолов е вонреден 
професор на Филозофекиот факултет во Скопје а Георги Глигоров работа 
како управник на Народниот универзитет во Скопје. Toj е инаку дипломи- 
ран професор по историја и дипломиран правник.



и Изградбата на социјалистичка Ју- 
гославија.

Од мстите автори е подготвен и 
учебникот за IV клас гимназија, 
оиштествено-јазичка насока во кој 
е обработен истиот временски ин
тервал но во нетто поширок обим 
и со поразгранета мрежа на настав- 
ни единици. Треба да се спомне и 
тоа дека и во двата учебника за 
прв пат се среќаваат и наставни 
содржини од борбата на македон-

скиот народ за национална слобо
да во периодот помеѓу двете свет
ски војни, од развитокот на работ- 
ничкото движење во истиот период 
како и за извесни значајни соби- 
тија од НОБ и HP во Македонија.

И во двата учебника после се- 
која метод ска единица се истакну- 
вани позначајните датуми, а по се- 
која поширока наставна облает е 
набележана и основната литература.

В. К.

К. Делшшколов, МСТОРМЈА за I и II клас на стручните училишта, 
„Просветно дело“, Скопје 1970 г.

Појавата на учебници, составени 
од автори од CP Македонија и врз 
основа на новите наставни программ, 
секако, е за поздравување. Во оваа 
смисла е правилна и ориентации ата 
на издавачката куќа „Просветно де
ло“ што пишувањето на нивните 
учебници по историја им ja до
верила на историчари кои делу- 
ваат во нашата средина. Зашто 
практиката покажа дека досегаш- 
ните учебници кои беа преведени 
од другите наши издавачки центри, 
главно, не одговараа на нашиот на- 
ставен план и програм за наставата 
по историја, посебно што се одне- 
сува до историјата на македонскиот 
народ.

Го евртувам вниманието на еден 
учебник кој излезе од печат во 
изминатата година. Се работа за 
учебникот на К. Делиниколов, на- 
менет за стручните училишта. Тоа 
се, всушност, два учебника за I и 
И клас во кои е опфатен целокуп- 
ниот материјал по историја, пред
виден според наставната програма 
за споменатите училишта. Така 
учебникот за I клас го опфаќа ма
тер^ алот од првобитното опште-

ство, со уводен дел што ретко се 
нарга во учебниците за I клас — 
заклучно со материјалот за IX кон- 
грес на СКЈ (1969) дури со слетува- 
њето на американските космонаути 
на Месечината во II клас. Според 
тоа, мислам. дека учебниците одго- 
вараат на нашата наставна про
грама.

Даденмот материјал, некаде мо- 
жеби во помал обем, но општо зе- 
мено е доволен за учениците од 
соодветната возраст. Стилот е лесен. 
Секоја лекција на крајот завршува 
со поставени прашања и препорака. 
Меѓутоа, една од најголемите пред- 
ности на овие учебници е што е 
во нив разработена и добро подре- 
дена историјата на македонскиот 
народ. Зашто досега кај сите учеб
ници со кои се служевме во учи- 
лиштата од втор степей, спомената 
историја беше помалку или сосем 
недоволно обработена. Да го земе- 
ме, на пример, учебникот на М. 
Врбетиќ кој се сметаше за учебник 
кој најмногу одговара на нашите ба- 
рања. Сепак, и во него македон- 
ската историја беше дадена на- 

кратко и некомплетно, додека во


