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По повод 30 годишнината од 
НОВ и Народната револуција, од- 
носно денот на востанието на маке· 
донскиот народ 11 Окотмври 1941 
година, Републичкиот одбор на СЗЕ 
од ИОВ на Македонија под редак
циза на Владимир Иваиоски и Перч 
Коробар, во издание на Центарот 
за професионална рехабилитација 
во Скопје ja издаде публикацијатп 
И Октомври како јубилејна и при* 
юдна спомен збирка на тој значаел 
гастаи од нашата историја.

Публикацијата изнесува 181 стра· 
гида и прилог — драмски колаж 
од писмата на антифашистите осу 
дени на смрт, 14 страници и 9 при- 
тодни уметнмчки илустрации.

Физиономијата на публикацијата 
тематски иако хомогена во смисла 
на пригодниот јубилеен карактер. 
сепак по својата композиција и по 
сбликот, формата и видот на при 
лозите ja прават хетерогена и на 
нејзината физиономија и даваат бе- 
лег на пригодна збирка. Во себе таа 
содржи и литературни состави и 
«шформативно-инструктивни написи 
и мемоарско-хроничарски записи к  
научни и стручни историски при- 
лози.

Видлива е желбата на издавачот 
публикацмјата да стане периодична 
како списание на Организацијата. 
Геализацијата на таа желба би ярет  ̂
ствувала значаен придонес за на
шата ствариост, посебно за исто- 
риографијата, меѓутоа и поголема 
обврска, грижа и одговорност околу 
одредувањето на нејзиниот карактер 
и физиономијата.

Литературниот прилог на публи 
кацијата содржи неколку песни од 
револуционерната поезија на Кочо

Радин, Адо Шопов, Блаже Конескм. 
Славко Јаневски и други.

Информативно-инструктивиите на
цией иако по обем мали зафаќаат 
поголем дел на публикацијата. Во 
гив се информира за развојот и 
застапеноста на различимте култур· 
но-просветни дејности и манифеста
ции во текот на НОВ и се у кажу в а 
на убавите традиции коишто треба 
и во иднина да се негуваат и раз- 
виваат. Еве неколку наслови од таа 
проблематика: 3. Бшьановски — 
Борцмте на НОВ и натаму се про 
гресивните сили на општеството,- И. 
Коробар — Револуционерните тра
диции и современите текови; В. 
Ивановски — Кон генезата на ме- 
моарската литература; Г. Куцулов- 
ска — Собирање и обработување на 
музејската документација; П. Бог
данов — Кочко — За културниот 
живот кај борците,- Д. Ортаков — 
Богатството на музичкиот израз; Т. 
Момировски — Револуцијата и ли- 
тературата и т.н.

Во мемоарско-хроничарските при- 
лози игла вредни записи кои го 
запознаваат читачот автентично и  
документмрано за извесни прашања 
и настани од времето на НОВ. По
себно внимание заслужуваат затл
ейте на Христо Андоковски — Фор- 
ми на окупација во Егејскиот дел 
на Македонија во текот на ВторатсЧ 
светска војна; Хранислав Ракиќ — 
Јужна Србија како значаен фактор 
БО системот на партиските врски 
меѓу ПК на КПЈ за Македонија и 
ЦК на КПЈ ВО 1941 И 1942 Г.; Боро 
Мокров — Печатот од периодст на 
НОВ и други.

Погоре истакнавме дека публика 
иијата содржи и вредни научни и 
стручни прршози во коишто главно
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ce обработуваат прашања и насташт 
од НОВ и Народната револуција и 
прилози од библиографски харак
тер. Овој дел од прилозите и давая г 
ка публикацијата посебна вредност 
и значење од аспект на историогра- 
фијата и како такви допринесуваат 
за популаризација на нашата исто
ргла. Тука ке ги истакнеме прило 
зите: Д-р Владо Ивановски — Ма
ке донската историографија за НОВ 
и Револуцијата на Македонија (1941 
—1944); Д-р Растислав Терзиоски — 
Библиографско-критички осврт на 
поважната историска литература од 
српскохрватското јазмчно подрачје 
за настаните во Македонија во пе 
риодот на НОВ и Револуцијата (1941 
—1944); Ристо Кирјазовски —■ Куя· 
турно-просветната дејност на маке· 
донците од југозападниот егејски 
дел на Македонија во времето на 
НОВ; Боро Митревски — Петнаесет- 
тиот корпус во завршните борби за 
сслободување на Југославија; Масар 
Кодра — Соработката на албанскиот

к македонскиот народ во текот на 
НОВ (1941—1944); Bojo Кушевски — 
Историографијата на НОВ и наста- 
вата по историја и т.н. Веднаш тре
ба да истакнеме дека прилозите од 
оваа облает во поголемиот број не 
се објавуваат првпат во оваа щ’б- 
ликација, туку тие се порано об ja 
г,сни или пак се читани на разни 
симпозиуми и советувања. Секако 
ова ja намалува оригиналната вред 
ноет на публикацијата и ja сведу 
ьаат на ниво на збирка на веќе об 
јавени трудови. Но и покрај тол 
за својот поширок круг на читатели 
публикацијата ги доближува и ги 
прави подостапни дотичните исто- 
риографски достигања и доприне- 
сува за популаризација на нашето 
револуционерно историско минато 
Токму во тоа и ja гледаме корне- 
поста на нејзиното делување и он- 
равданоста на нејзиното излегување 
во јазноста.

Б. Ц.
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Muzej Prvog Zasjedanja AVNOJ-a, regionalni muzej Bihač. Banja Luka 1972,

Во септември 1969 година, вс 
градот Бихаќ, Народна Републикз 
Босна и Херцеговина се одржа на
учен собир на тема: „Младината во 
Антифашистичкото движење во Ју- 
гославија 1936—1945 година“ за чија 
работа Гласникот на Институтот за 
национална историја своевремено 
сбјави приказ од д-р Владо Ива 
ковски, истакнувајќи го во него 
оначењето на овој собир, проблеми- 
те претресувани на истиот и сл.

Деновиве имавме веќе прилика 
материјалите од тој значаен собир 
да ги видиме публикувани во noce 
бен зборник под горниот наслов.

Редакцијата на Зборникот, сме
та јќи дека и најмалиот прилог пре г 
ставен на научниот собир ќе биде 
од полза за научната јавност, на 
околу 400 страници ги објавува ситс 
соопштенија., реферати и дискусии 
подиесени на собирот.

Бројните трудови објавени во 
Зборникот зафаќаат најразличтга 
проблематика што се движи во рам- 
ките на насловната тема на Зборни
кот. Од вкупно 31, 14 реферати и 
соопштенија се однесуваат на проб- 
леми од историјата на младинского
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