
СВЕЧЕНА АКАДЕММЈА ПО ПОВОД ЗО-ГОДИШНИНАТА ОД CMPTTÀ
НА ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Во рамките на Централната про
слава на 50-годишнината од смртта 
на познатиот македонски револуцио- 
иер и идеолог Горче Петров, на 27 
јуни 1971 год. во Прилеп беше одр- 
жана свечена академија.

На академијата покрај голем 
број општествено-политички и кул- 
турни работници од Прилеп и Ре- 
публиката, присуствуваа и Крсте 
Црвенковски, член на Извршното 
биро на Претседателството на СКЈ, 
Ванчо Апостолски, потпретседател 
на Собранието на СРМ, Драги То- 
зија, претседател на Културно-про- 
светниот собор на Собранието на 
СРМ и претседател на Републичкиот 
одбор за прослава на 50-годишни
ната од смртта на Г. Петров, Бла- 
гоја Талевски — Иван, Злате Билја- 
новски, претседател на Сојузот на 
здруженијата на борците на СРМ, 
Блаже Конески, претседател на 
МАНУ, Димче Мире, директор на 
Архивот на СРМ, проф. Крум То-

шев, директор на Институтот „К. П. 
Мисирков“, д-р Орде Иваноски, 
претставник на Институтот за нацио- 
нална историја, Андон Тошевски, 
претседател на Собранието на При
леп и др. На Академијата беше 
прочитана поздравната телеграма на 
Никола Минчев, претседател на Со
бранието на СРМ.

Реферат за животот и делото на 
истакнатиот македонски револуцио- 
нер, мислител и идеолог поднесе 
Љубен Лапе, редовен професор на 
Универзитетот „Кирил и Методиј“ 
во Скопје.

На крајот беше изведена при
годна програма посветена на Ѓ. Пет
ров. Инструменталните солисти Душ
ка Тасевска и Киро Божиновски, 
придружени од камерниот оркестар 
на Филхармонијата на СРМ под 
диригентството на Ангел Шурев, из- 
ведоа композиции на Вивалди, Ни- 
коловски, Ивановски и Моцарт.

Д.Д.

ВО ПРЕСРЕТ НА ЕДЕН ЈУБИЛЕЈ 

(Сп. СОВРЕМЕНОСТ, 1951—1971)

Годинава сп. Современост про- 
славува редок јубилеј.

Ретроспективата на дведеценскиот 
развиток ja иницира мислата за 
успешно изведената литерарна, и не 
само литерарна, мисија во ова наше 
македонско поднебје.

Некогашните први скромни че- 
кори, компарирани со денешната 
модерна физиономија на Совреме
ност, говорит за импресивните ре- 
зултати постигнати во напорниот 
развоен пат.

Далеку сме од помислата да вр- 
шиме вреднување на местото и уло- 
гата на сп. Современост во маке- 
донската литерарна историја.

Меѓутоа, не можеме да ja из
бегаема констатацијата дека сп. Со
временост во последниве дваесет го- 
дини ги инкарнира пулсирањата на 
македонската книжевна творечка 
мисла.

Во последниве дваесет години на 
страниците на сп. Современост се 
појавија и бројни статии и прилози 
од об ласта на историската наука.


