
Настаните што ce јавуваат како 
последица на Косовската битка ce 
изнесени во епмлогот (227—233). Со 
Косовската битка Турците станале 
вистински господари на Балканот, 
додека со битките кај Ровине и Ни- 
копол тоа само го потврдиле.

На крајот се дадени изворите и 
литературата со коишто се служел 
авторот како и регистер на лип
ните имиња.

Двете карти и тоа: Собирање, т.е. 
групирање за Косовската битка и 
Косовската битка, секако ja зголе- 
муваат вредноста на книгата.

Книгата на П. Томац претста- 
вува една целина, обид да се одго- 
вори на многубројните прашања што 
сс непосредно или посредно повр- 
заии со самиот тек на Косовската 
битка. Таа е несомнено голем пот- 
стрек за натамошни нови истражу- 
вања. К. А.

АРХИВИСТ, часопис Савеза друштава архивских радника Југославије 
и архива у Југославији, бр. 1/1969 година

Овој број на АРХИВИСТ ги со- 
држи рубриките: Расправи и статии, 
Извештаи и записи и Прикази на 
публикации, на расправи и на ста
тии. Во рубриката на Расправи и 
статии на прво место е поместена 
статијата на Фрањо Биљан „Систе- 
мот на заштитата на архивската гра- 
ѓа со оглед на самоуправното и фе- 
деративното уредување на Југосла- 
гија“. Во првиот дел на статијата 
опширно е изнесен начинот на уче- 
ството на федерацијата во изград- 
бата и функционирањето на цело- 
купниот систем за заштитата на ар
хивската грата, со разгледување на 
поедини членови на Општиот закон 
за архивската граѓа што имаат општ 
интерес. Во вториот дел изнесени 
се некой сугестии за измени и до- 
полнувања на Општиот закон со 
цел за поцелисходно опфаќање на 
проблемите што се од заеднички 
интерес за архивите во Југославија.

Јоже Жонтар во својата статија 
„Стручната спрема и работайте ме
ста во архивите“ зборува за третма- 
нот на стручните и научните звања 
во архивите на Југославија, услови- 
те за стекнување на архивско ис-

куство, а посебно се задржува на 
прашањето за задолженијата на ка- 
дарот со висока школска спрема и 
неговото најрационално искористу- 
вање.

Во статијата „Неколку напомени 
во врска со работата врз југосло- 
венската архивска терминологија“, 
авторот Крешимир Немет ja истак- 
нува деликатноста на овој проблем 
со намера и да ja оправда долго- 
годишната работа врз него. Во ми- 
натата година изготвен е предлог 
на архивска терминологија кој чека 
забелешки и дополнувања од стра
на на архивите на Југославија.

Во статијата на Богдан Лекиќ 
„Архивската граѓа на општествено 
политичките организации“ ги тре- 
тира проблемите за историската 
вредност, состојбата, регулирањето 
на заштитата и преземањето на ар
хивската граѓа на општествено по
литичките организации од страна 
на историските архиви.

Статијата „Архивската граѓа на 
бугарските органи на власт на оку- 
пираните подрачја на Македонија 
и Србија“ од Милош Константинов 
ja изнесува состојбата на организа-
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цијата на в ласта во период от на 
бугарската окупација и дава преглед 
на административно територијалната 
подела во тоа време. На крајот ав
торот накусо нё запознава и со со- 
стојбата и потеклото на архивската 
граѓа што се наоѓа во депата на ар- 
хивите во Македонија. Фондовите 
од овој период се воглавно фраг
ментарно сочувани.

Винко Форетиќ во својата ста- 
тија „За Дубровничкиот архив“ го из- 
несува историјатот од формирањето 
на архивот до најново време, состој- 
бата на фондовите со кои распо- 
лага, нивната среденост и мал при
каз на информативните средства 
што ги поседува архивот за своите 
фондови. Истакната е важноста на 
архивската граѓа на Дубровничката 
република, како за хрватската, така 
и воопшто за југословенската исто- 
рија. Во статијата авторот апелира 
повторно да се постави прашањето 
за повраток на дубровничката архив- 
ска граѓа што се наоѓа во Виена, 
меѓу која како поважни се ориен- 
талните ракописи; дубровничките за- 
коиици и ретките печатени книги 
кои му припаѓале на дубровничкиот 
кнежевски двор.

Статијата на Тодор Талески „Ут- 
врдување на регистратури кои соз- 
даваат архивска граѓа и одбирање 
на архивската граѓа од регистра- 
турскиот материал во Маке д они ja“ 
третира прашања од работата и на
порите на архивите од Македонија 
за решавање на проблемот за од- 
бирање на архивската граѓа за неј- 
зино трајно чување, а со тоа расто- 
варување на архивските депа со 
непотребен баласт на регистратур- 
ски материјал, чија вредност зависи 
од неговата практична потреба. За 
таа цел во 1968 година во Маке
донка е донесено Упатството за

начинот на вршењето на повременг! 
прегледи и одбирање на архивската 
граѓа од регистратурскиот матери- 
јал. На оваа работа й предходи ре- 
дукција на регистратури кои не 
создаваат архивска граѓа или мини- 
малната граѓа што ja создаваат се 
наоѓа во нивни матични интитуции.

Во рубриката „Извештаи и запи
си“ поместени се следните работи: 
„Новите прописи во 1968 година“ 
(тоа се прописи што се донесени во 
рамките на федерацијата и во се- 
која република поодделно), потоа 
„Архивите во 1968 година“ со проб- 
леми за архивската мрежа, архив
ските згради, микрофилмување и 
приредени архивски изложби.

Милош Константинов пишува за 
„.Архивската зграда на Историскиот 
архив во Скопје“, потоа е поместе- 
на веста за оснивањето на Друштво- 
то на архивските работници на 
Косово.

Љубодраг A. Поповиќ се освр- 
нува на рефератот „За некой проб- 
леми за собирање и обработка на 
историската граѓа од НОВ“, под
несен на меѓурепублчкото советува- 
ње, одржано на 23 и 24 декември 
1968 година во Белград. Од ова со- 
ветување исто така се поместени 
„Препораки во поглед на архив
ската граѓа“ за нејзино евиденти- 
рање и публикување.

Јоже Жонтар се осврнува на 
„Упатството за рационалната орга- 
низација на архивската служба во 
стопанските организации“, a Сергиј 
Вилфан во својата статија „Попатни 
забелешки за некой интересни тех
нички уредувања“ дава опис на 
практично уредените депа во однос 
на заштитата од пожар во поедини 
архиви во Шпанија и CP Германија.
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Во рубриката „Прикази на пуб
ликации, на расправи и на статии“ 
Крешимир Немет се осврнува на 
публикацијата „ARHIVI, OD PI- 
SARNE DO ZAKLADNICE ZGODO- 
VINE", издадена од Архивското 
друштво на Словенија 1967 година. 
Сергиј Вилфан дава приказ на ста- 
тијата на Robert-Henri Bautier, LES 
ARCHIVES, која e поместена во 
книгата За историјата и нејзините 
методи (L'histoire et ses méthodes, 
Enciklopedie de la Pleiade, Paris, 
Gallimard 1961) и критички ce освр
нува на неправилниот третман на

архивистиката и нејзината улога ка- 
ко помошно историска наука.

Јоже Жонтар дава приказ на 
прирачникот „LES BATIMENTS ET 
EQUIPEMENTS D'ARCHIVES", Michel 
Duchein, издаден од Меѓународниот 
архивски совет, Марија Облак-Чарни 
на „Работа иследователя с архив
ными документами“ на Леонид Ја- 
химович Шепелев.

На крајот на часописот се поме- 
стени Прегледот на архивите на Ју- 
гославија со нивните адреси и Пре
гледот на архивското законодавство 
на Југославија. О. В.

EELAZIOMI MACEDONIA AGENZIA DI INFORMAZIONE 
PER LA ŠTAMPA

direttore responsabile Antonio Jerkov

Во месец март 1971 година пред 
судот во Рим е регистрирана специ- 
јализирана информативна агенција 
која има задача да собира податоци 
што се однесуваат на сите три дела 
на Македонија. Оваа агенција потоа 
ги продава собраните информации 
на разни иовински агенции, радија, 
телевизии и на разни служби кои 
се интересираат за настаните во 
Македонија. Оваа агенција собира 
информации кои потекнуваат или 
од сите три дела на Македонија или 
од било кој дел на светот, а кои се 
во врска со Македонија. Исто така 
таа собира и информации за живо- 
тот и работата на Македонците вон 
Македоиија, т.е. за оние Македонци 
што работат во Австралија, Амери
ка, Канада и во други делови на 
светот. Таа ги прибира и информа
ций на разни новински агенции од 
светот, од разни радиостаници и те
левизии или од странскиот печат. 
Со еден збор таа е една специјали-

зирана агенција и единствен таков 
центар во капиталистичкиот свет 
каде се собираат сите информации 
што се донесуваат за Македонија. 
На чело на оваа агенција e Antono 
Jerkov како директор и одговорен 
уредник. Оваа агенција издава и 
свој билтен на италијански јазик 
кој го испраќа на заинтересираните. 
Билтенот се вика: „Relazioni Mace
donia“ чиј прв број излезе на 24 
мај 1971 година. На насловната 
страна на овој билтен е отпечатена 
картата на интегрална Македонија, 
т.е. вардарскиот, егејскиот и пирин- 
скиот дел на Македонија.

Билтенот број 1 кој ние овде го 
прикажуваме содржи 14 страии и 
целата нејзина содржина е поде
лена на пет дела и тоа·. 1) Прото
кол, 2) Религиозен живот, 3) Кул- 
турен живот, 4) Економија на Ма
кедонка, 5) Разно. Пред да почне 
содржината на билтенот директорот 
на оваа агенција дава уводник во
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