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СОВЕТУВАЊЕ ЗА НЕГУВАЊЕТО И РАЗВИВАЊЕТО 
НА РЕВОЛУЦИОНЕРНИТЕ ТРАДИЦИИ

На 8 и 9 ноември 1971 година, 
во Нови Сад беше одржано совету- 
вање за негување на револуционер- 
ните традиции во општествените 
организации и училиштата. На со- 
ветувањето учествуваа историчари, 
педагози, социолози и уметници од 
сите републики. На овој научен и 
стручен собир беа поднесени рефе
рата и соопштенија по следниве 
тем и; „Општествени аспекта на ре- 
волуционерните традиции“, „Про
славите како образовни и воспитни 
фактори“, „Разлики во пристапот 
на тематиката на НОВ и Револу- 
иијата“, „Местото на музејот во 
негувањето на традициите“, „Тради- 
циите меѓу пионерите“, „Фонд на 
нагледните средства“, „Живиот час 
по историја и екскурзијата“, „Не- 
гување на традициите во ликовно- 
то, музичкото и литературното кре- 
ирање и воспитување“. Покрај спо- 
менативе, учесниците на советување-

тс ja ислуша и темата на проф. Мус
тафа Карахасан, советник во Заво- 
дот за школство на CP Македонија, 
на тема „Негување и развивање на 
братството во процесот на оживува 
њето на револуционерните тради
ции“. Истиот укажа на потребата од 
пристапот кон историските корени на 
борбата за братството и единството 
кај нашите народи, на кои треба 
да се укажува, особено на оние од 
најновата историја на нашите на
роди. Во поткрепа на ова свое 
тврдење, тој укажува на одделни 
историски факта, односно настани 
во Вардарска Македонија, пред Вто- 
рата светска војна.

На тие традиции, односно на 
поранешната борба за братството 
и единството, треба да се надовр- 
зува и негувањето на братството и 
единството на НОВ и HP.

М. К.

МУЗЕИ — РИЗНИЦИ НА КУЛТУРНИТЕ БОГАТСТВА

На 13 ноември 1971 година се 
постави камен темелник на заед- 
ничката музејска зграда на Исто- 
рискиот, Археолошкиот и Етнолош- 
киот музеј и Републичкиот завод

за заштита на културно-историските 
споменици. На свеченоста присуст- 
вуваа поголем број поканети кул- 
турни, јавни и политички работ- 
ници од градот, а каменот темел-
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