
Х Р О Н И К А  И Б Е Л Е Ш К б

П Р Е С Т О  JOT ВО СССР НА ТРУПА СТУДЕНТИ И ПРОФЕСОРМ ОД 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО CKOÎÏJE

В рз основа на догов орот за 

размена на студентм могу универ- 
зитетите Ленински комсомол во 

Воронеж  (С С С Р ) и  „Кирмл и  М е 
тода j “ во Скоп je  трупа од 2 про- 
фесори и  18 сгуденти по исто,ри ja  

и правил науки престо јуваш е од. 
5 до 25 септември 1973 година во 

С С С Р. Гостувашето на студентите- 
историчари се одвиваше според 

програмага што своеврамено се 

разгледа и  усвой во Катедрата, 
па потоа се иснрати како  предлог- 
програма до домаќидат во В оро 
неж . В о  текот н а  тринеделниот  

престо j во С С С Р  студентите ислу -  
ш аа одбрани предавањ а на не -  
колку  советски професори, водеа 

кор1ИСни разговори во Ректоратот  

на Универзитетот, во Деканатот 

на Историскиот ф акултет и  во 

Комитетот на Комсомолската юр- 
ганизација, потоа посети ja  повеќе 

просветим и културеи  установи, 
разгледаа некой културно ис,то- 
риски епюменици, како и одделни  

урбаеистички целини во Москва, 
Ленинград, Воронеж  и Киев.

Предаватьата беа содрж ајни и 

кормсни за студентите. П реку  нив 

и со прашаньата што им беа по- 
ставувани на предавачите студен
тите се запознаа со „Високото обра
зование во С С С Р “, потоа со „Се- 
ланските војнм во Р у  си ja “, со „В о -

роцешкиот предел некогаш  и  д е - 
нес“, со „Одзмвот што ja  имаше 

во С С С Р  осло бодител ната борба 

на југослоеенскиге народи во те- 
ког на Втората светска во јн а“,· 
како и со „Погладите на Ленин  

за Б алканот“.
Студентите остаааа задоволни  

и од објаснувањата што ги даваа  

стручните, педагошкмте и  турис- 
тичките водичи при  прсетата н а  

музеите, на галерните и на спо- 
маницш е. Тие беа импреоионира- 
ни о д богатств ото на експонатите 

и од стручната поставка во М у зе -·  
јот на Ленин, во Историскиот му
зе j, во Третјановоката га л  ери ja, 
во Поотојаната и злож ба на по - 
стигањата н а  народното сто пан
ство во С С С Р , како и  од разгле - 
дуваш его на Кремль и  на П ан о - 
рамата на Бородинската битка во 

Москва. Студентите беа восхитееи  

и од културното наследство и од 

културно-историските споменици 

во Ленинград, пред cé од Ерм и- 
таж, Смо-лни, коработ Аврора, П и 
тер хоф  и Етно графскиот музеј. 
Воронеж, градот домайин, ни ги 

покаж а своите пюстигакьа во н о 
во ениот период. В оро н еж а™ , како  
и лениш рагани, мооковj ани и  ш -  

евльани постигнале забележ ителни  

успеем во обновата на атапанство- 
то, во изградбата на кому ника-
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циите и на стакбениот фонд, како 
и во урбаьщзаци јата на градските 
квартови. Во Воронеж бевме во- 
дени во една цретшколска уста
вов a, потоп во училшнтето № 59 
со дневен престој на учееиците 
и во Музејог .на родниот крај. Во 
споменатиот музеј преку експо- 
натите ни се прететави флората, 
фаун ата и матери ј а лната култура 
на .еден претежно степени предел. 
На Воронеж и на новиот Воронеж 
постојано ќе се сеќаваме во врска 
со топлиот лречек, со организаци- 
јата и работа,та на детскмте јас-ли 
•и детската градинка № 105, како 
и на атомската станица. Своевид- 
но доживување ни даде и кул- 
турно-историскиот споменик Јае- 
наја Полјана. Нашего патешест- 
вие заврши во Киев со разгледу- 
вањето на црквата Св. Оофија, на 
Киевско-печорскмот собор, на гра- 
дот и на неколку други спюменици.

По едно напорно и возбудливо 
патува,ње скопските студенти се 
вратија дома побогати со знаења,

со зголемено искуство во работата 
и со пропшрен круг на пријатели. 
Сумирајќи ги резултатите од те- 
ренската настава треба бездруго 
да се кажат убави зборови и за 
нејзината организации а. Групата 
беше пречекана и иопратена тон- 
ло и срдечно. Домайинот беше 
присутен постојано Miery нас, па 
дури и на кино и театарски прет
стави, како и на игр а орган при- 
редби. Неговата грижа за нас ги 
надминуваше рамките на куртоаз-
НОТО ГОСТОПрИМСТВО.

На крајот на овој мој напис 
должен -сум да укажам на корне- 
носта на вакзвиот вид теренска на- 
ставн со препорака иетата да се 
развива и проширува и на други 
студиски групп. Но, притоа, без
друго треба да се внимав а на сое- 
тавот на групата, како и со вре- 
ме да се преземат мерки околу 
стручната подготовка на студен- 
тите што се предвидени за пре
стол во СССР.

т . т .

IIPECTOJOT KA СОВЕТСКИТЕ СТУДЕНТИ ОД ВОРОНЕЖ 
ВО ЈУГОСЛАВР1ЈА

Трупа од 2 профессора и 18 
студенти од Историскиот и Гео
граф скиот факултет во Воронеж 
престојуваше во Скоп je и некой 
други градови во Југослаеија од 
27 еептември до 17 октомври 1973 
година. Советските студенти беа 
гости ,на Универзитетот во Скоп je 
и нивниот престој во Југославија 
се одвиваше според една однапред 
утврдена програма и според од- 
редбите на договорот за размена 
на студенти меѓу универзитетите 
во Скоп je и во Воронеж.

Веднаш по пристигањето во 
првиот ден од престојот, групата 
студенти по историја предводена 
од проф. Михаил Миневич Шев
ченко, декан на Историскиот фа
култет во Воронеж, имаше средба 
со лрофесори и студенти по исто- 
рија во Деканатот на Филозоф- 
скиот факултет во Скоп je. Во те- 
кот на подолгиот разговор проф. 
д-р Александар Апостолов, про- 
декан на Филозоф скиот факултет 
во Окопје, ги запозна гостите со 
наставыо-воспитната работа иа
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