
јади ленинграѓани што ги изгубиле 
своите животи во времето на бло- 
кадата од фашистичките германски 
војски во II светска војна и др.

За учесниците на Конгресот беа 
прикажани од Игор Стравински „Пе
трушка“ и „Крунисување на про- 
летта“. На крајот беше даден прием 
за учесниците на Конгресот.

Имавме можност да ги запозна- 
еме и граѓаните на Ленинград —

нивната гостопримливост и љубез- 
ност спрема гостите, а особено спре- 
ма Југословените. Благодарејќи на 
блискоста на јазикот можевме на- 
секаде да се разбереме и да би- 
деме услужени од услужните до- 
маќини.

Баков Конгрес, со ваква спло- 
тена мала југословенска трупа долго 
се памети.

А. А.

XIII МЕГУНАРОДЕН конгрес  н а  историскмте науки  
МОСКВА ОД 16 ДО 23 АВГУСТ 1970 ГОДИНА

Во август месец 1970 година во 
Москва се одржа XIII Меѓународни 
конгрес на историските науки. На 
Конгресот присаствуваа 4.000 исто- 
ричари од повеќе земји, од Европа, 
Азија, Африка, Северна и Јужна 
Америка. На Конгресот учествуваа 
1.400 советски историчари. Според 
списокот на пријавените делегати 
од Југославија присаствуваа 118 ис
торичари и тоа 9 од Босна и Херце- 
говина, 8 од Црна Гора, 6 од Хр- 
ватска, 65 од Македонија, 9 од Сло
венца и 21 од Србија.

Конгресот беше свечено отворен 
на 16 август во Кремелскиот дворец 
на депутатите од страна на претсе- 
дателот на Меѓународниот конгрес 
на историски науки господин Паул 
Харсин. Од името на Советската 
влада Конгресот го поздрави пот- 
претседателот на Советската влада 
академикот Кирилин кој потоа го 
прочита поздравното писмо упатено 
до Конгресот од страна на Совет- 
скиот претседател Косигин. Совет- 
скиот академик Е. М. Жуков под- 
несе реферат на тема: „Ленин и 
историјатз“.

Конгресот работеше во повеќе 
секции во новата зграда на Универ- 
зитетот „М. В. Ломоносов“. Над 80 
реферати и соопштенија беа умно- 
жени и поделени на учесниците на 
Конгресот.

Организациониот комитет обез- 
бедил соодветна техника за симул- 
тано следење на работата на Кон
гресот на водечките светски јазици.

Југословенските историчари имаа 
добиено два реферата за обработ
ка. Меѓутоа беше поднесен само 
еден реферат од професор Д-р 
Данчо Зографски, на тема „Големи- 
те сили и Балканот од 1900 до 1914 
година“. Рефератот на професорот 
Данчо Зографски во основа е пози
тивно оценет од страна на учесници
те во дискусијата како научен при- 
лог во осветлувањето на односите на 
Балканот за дадениот период.

Југословенските историчари беа 
ангажирани во неколку секции (еден 
претседател, тројца потпретседате- 
ли, двајца експерти и 20 учесници 
во дискусијата).

На овој Конгрес македонските 
историчари преку Институтот за 
национална историја подготвија три
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посебни публикации: Библиогра- 
срија за историјата на Македонија 
на англиски и француски јазик 
и  Од историјата на македонскиот 
народ на руски јазик. Поради за- 
доцнување на пратката публикаци- 
ите не беа врачени на свеченото 
отварање на Конгресот, туку по- 
доцна се поделени на заинтересира- 
ните учесници.

Управата на историските друштва 
на Југославија благовремено испра- 
тила за Москва 300 експонати — 
публикации од областа на југосло- 
венската историографија, но и по- 
крај благовремено пристигнување на 
пратката, публикациите не беа из- 
ложени. На интервенција на про- 
фесорите Д-р Цвитер и Д-р ΐ орѓевиќ 
организаторите ja пронајдоа прат
ката и изложија само еден мал 
број експонати. По Конгресот сите 
јз^гословенски публикации се пода- 
рени на Институтот за славјанове- 
дение во Москва.

Нашите историчари не учеству- 
ваа во работата на секцијата за 
воена историја и во разни комисии 
кои работеа паралелно со Конгре
сот поради неинформираност по 
наша вина или неподготвеност.

Македонските историчари во ор- 
ганизацијата на „Интурист“ покрај 
учеството на Конгресот ги посетила 
најзначајните културни историски 
спомеиици, музеи и галерии во 
Москва и Ленинград.

Во Москва се посетени Кремел- 
скиот дворец со Мавзолејот на Ле
нин; Централниот музеј на В. Ил. 
Ленин, Историскиот музеј, Музејот 
Панорама — Битката кај Бородино, 
Галеријата „Третјаков“, Оружената 
палата, Изложба за достигањата на 
народното стопанство на СССР, и др.

Во Ленинград посетени се ·. Ер- 
митаж, Петровиот дворец, Крстари- 
цата „Аврора“, Спомен куќата на 
Ленин во Смолни, Исакиевскаја ка- 
тедрала и Пискаревски меморијал.

Ползата од учеството на Кон
гресот и од посетите на музеите, 
галериите и другите споменици на 
културата е многустрана. Нашите 
историчари се запознати со степе- 
нот на достигањата на светската ис- 
ториографија, што несомнено ќе 
има позитивен одраз врз историс- 
ката настава. Воспоставени се голем 
број контакти со советските исто
ричари кои покажуваат голем ин
терес за македонската историогра- 
фија, воспоставени се контакти со 
одделни културни и научни инсти
туции во Советскиот Сојуз и од 
други земји кои се бават со про- 
учувањето на историјата и култу
рата на Балканските земји.

Од посетата на музеите, галери
ите и другите споменици на култу
рата се понесоа импресивни впе- 
чатоци за изложените експонати. 
Должам да укажам меѓу другото 
дека во одделни советски музеи 
недоволно е застапена Југославија. 
Во Централниот музеј на Владимир 
Илиќ Ленин испуштени се прет- 
ставниците на Југословенската κο- 
мунистичка партија во Коминтерна. 
Во библиотеката на Музејот не се 
среќава ниту едно дело на марксис- 
тичката литература како и делата 
на Ленин кои многу пати се изда- 
вани на македонски јазик во Скоп je. 
Во М узеjот на Советската армија, 
кој, меѓу другото ja опфаќа и Вто- 
рата светска војна на Југославија 
дадени ce 4 експонати и тоа·. Фото- 
графијата на Тито ранет 1943 г. 
Скулптура на партизан од Стефа
нович Фотографија на советски 
војници во некое место во Србија
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1944 година и Советски орден за ос- 
лободителите на Белград. Изложе- 
ните предмети ни оддалеку не при- 
донесуваат за информираноста на 
советската општествена и културна 
јавност со местото и придонесот на 
југословенските народи во борбата 
против светскиот фашизам. Ништо 
не е речено ни за соработката на 
Советската и Југословенската ар- 
мија во завршните операции за 
ослободувањето на Југославија. На 
овие институции треба да им се 
помогне со доставување на соодвет- 
ни материјали од југословенска 
страна.

Советските научни институции, 
архиви, музеи и библиотеки распо- 
лагаат со многу значајни материјали

и документи и за историјата на 
југословенските народи и посебно 
за историјата на македонско-руски
те односи од XIX—XX век поради 
посебниот интерес на руската ди
пломатка за односите на Балканот. 
Нашите научно-истражувачки инсти
туции треба да преземат соодветни 
истражувања на историска докумен
тации на многу теми од македон- 
ско-руските односи.

Наредниот XIV-ти Конгрес на 
историските науки ќе се одржи во 
САД 1975 година. За нов претседа- 
тел на Меѓународниот комитет за 
историски науки е избран Алексан- 
дар А. Грубер од СССР, a двајцата 
потпретседатели се од САД и За
падни Германија.

т. п.

ДВЕГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ДРУШТВОТО НА АРХИВСКИТЕ 
РАБОТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА

На 17 и 18 септември 1970 го
дина во Штип се одржа двегодишно 
собрание на Друштвото на архив- 
ските работници на Македонија. 
На собранието покрај делегатите 
присуствуваа и повеќе гости.

Собранието работеше во два де
ла: стручен и изборен дел.

Првиот ден, пред почетокот на 
стручниот дел, по повод 60-от ро- 
денден на директорот на Архивот 
на Маке д они ja Димче Мире, му 
беше оддадено признание за него- 
вата работа во Друштвото како ие
гов почесен претседател и воопшто 
за придонесот што го даде на по- 
лето на архивистиката.

Стручниот дел отпочна со рефе- 
ратот на Ристо Кирјазовски, виш 
стручен соработник: „Организацииа 
и глобалниот делокруг на градските

општини во Македонија со посебен 
осврт на дејноста на градската оп- 
штина на Скопје (1869—1912)“.

Рефератот беше доста обемен и 
достатно ja презентира оваа мате- 
рија. Во уводниот дел од рефера
тот дадени се општествено-економ- 
ските прилики во Отоманската им- 
перија во И-та половина на XIX 
век кои довеле до потребата од ре
организации на локалната управа 
во целата империја и во Македонија 
како нејзин дел. Поисцрпно се да
дени приликите во Скоп je, како 
седиште на вилает, неговиот разви
той во рамките на општиот разви
той на градовите во Македонија во 
GBoj период.

За да се добие поцелосна сли- 
ка за локалната управа, истата е 
дадена до 1877 година кога е доне
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