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Вториот том на оваа значајна 
публикација ги крунисува напорите 
на Секцијата за библиографија при 
Институтот за национална историја 
во Скопје за достојно презентирање 
на четвртвековните достигања на 
современата македонска историогра- 
фмја пред светската научна мисла

И овoj том, како и првиот, е 
колективен труд, подготвен од Сек 
цијата за библиографија при ИНИ, 
Скопје во состав: Марија Јовановиќ 
Вера Вангели, Иванка Анастасова, 
Дивна Симиќ, Масар Кодра и Це
лая Туна. Редактор на вториот том 
е Марија Јовановиќ.

Овој том се надоврзува на пр- 
ггиот со тоа што во него е опфател 
ьаучниот опус на авторите чии ими· 
ња се дадеии во алфабетарен ред 
почнувајќи со „Л“ и завршувајќи 
со „Ж“. Притоа, се предадени 2.110 
библиографски едииици на близу 
500 автори. Во нив се опфатеии 
публикации кои излегле како по
собии книги, брошури и. слично, 
или како статии, прилози, распра- 
вм, рецензии, прикази и др. објавени 
во разни списанија и зборници во 
СРМ во споменатиот период. Во на 
ведените публикации се третирад'г 
гфоблеми од политичката, стопан- 
ската и културната историја на ма 
кедонскиот народ, како и од исто 
ријата на народностите кои живеат 
на територијата на СРМ.

Како и во првиот том така и во 
вториот насловот на секоја библио- 
графска единица е предадеи па 
француски јазик додека оригинал 
ниот наслов е ставен во заграда 
Притоа, библиографските единици 
се пропратени со кратки резимсл 
на француски јазтс.

На крајот од вториот том, гш- 
крај регистерот на имињата на на- 
ведените автори и редактори во 
публикацијава, предаден е хроно* 
лошки и тематски регистер за два· 
та тома. Во првиот дел од o b o j  

мошне корисен регистер хронолош- 
ки се класирани бројките на биб
лиографските единици презентиранч 
во двата тома. Притоа, се опфатеии 
следниве периоди: I. времето па 
првобитното и робовладетелското 
општество; II. Средниот век; III. пе
риод от на турската доминација во 
Македонија; IV. Х1Х-в и првата де- 
ценија на ХХ-в — до Балканските 
војни; V. Балканските и Првата евег- 
ска војна; VI. период от меѓу двете 
светски војни; VII. периодот на НОВ 
и Револуцијата во Македонија; и 
МИ. периодот по Втората светскл 
војна. Освен тоа, посебно се групп* 
рани (IX.) трудовите во кои се оп- 
фатени повеќе периоди. Вториот 
дел на општиот регистер е темат
ски. Притоа е извршена тематскл 
распределба на: I. библиографии; 
II. помошни историски науки; III. 
научни собири (симпозиуми, кои- 
греси и сл.); IV. In memoriam; и 
V. разно.

Фактот што во двата тома на 
„Историографијата . . се опфатеии 
3.633 библиографски единици на 
преку 850 автори — евидентно го
вори за релевантноста на оваа пуб 
ликација. Покрај тоа што е мошне 
корисен прирачник за научните 
тсругови кај нас и во странство, „Ис- 
ториографијата . . е и регистратор 
па растежот на современата маке
донска историографска мисла.
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