
На 10 октомври, по враќањето 
од Охрид, «гостите од СССР зами
нав од Скоп je за Дубровник пак 
во придружба на проф. Гиго Ми- 
лески и студентот Коста Јанко- 
оглу. Таму им беше одржано пре
давайте за постанокот и развод от 
на градот Дубровник и ги раз- 
гледаа Музејот на социјалистич- 
ка револуција, Етнографскиот му
зе ј, потоа Уметничката га л ери ja 
и Лапидариумот. Оевен тоа, гос

тите беа во посета и на И сто ри
ске ют институт.

Од Дубровник групата замаяна 
за Белград на 13. X. 1973 година. 
Во главниот град на Југославија 
останаа до 17 октомври и пртатоа 
беа примени од проректор от на 
Универзитетот во Белград и ги 
разгледаа културните установи и 
културео-историсгаите споменици 
во градот.

Т .  Т .

ВТОР ЈУ ГО СЛОВЕНСКИ СИМПОЗИУМ ЗА НАСТАВАТА 
ПО ИСТОРИЈА

На 6. X. 1973 година во Будва, 
како составен дел на VI конгрес 
на историчарите на Зу гос лав и ja, 
се одржа Вториот југословенски 
симпозиум посветен на наставала 
по историја.

Во рамките на темата: „Настав
имте программ по историја од гле- 
диштето на нивната научна, идеј- 
яа и педагошка заснованост“ беа
поднесени шест рефератм и то а 
од: Мари ja Павлиќ — „Научнише, 
идејните и дидактичко-методските 
аспекти на програмата по историја 
и модерните учебници“; Вукашиы 
Радоњиќ и Миомир Дашиќ — „За- 
стапеноста на историјата на на- 
шите народи и народности во ре
пу б личките программ“; Воислав 
Кушевски, „Некой проблеми на 
национал ните и југоеловекските 
содржини во -наставимте програми 
по историја“ ; Милутмн Перовиќ 
и Миодраг Драгугмновиќ. „Совре- 
мената и стори ja во наставайте 
програми за основните училишта 
и гимназиите“ ; Хрвоје Матковиќ 
— „Заедничките содржини во нас
тавайте програми по историја во 
средните училишта во СР Хрват-

ска и од Лазар Ракиќ — „Историја- 
та на народностите во настав,ните 
програми по историја в«о Возво
дила“.

На овод мошне користен собир 
на дугословенскмте историчари, 
поднесените реферати изнесоа на 
показ не мал број проблеми, евр- 
зан!И со концепциите и содржи- 
еите на наставата по исѕгорија 
изразени во соодветните програ
мм . Впрочем од Извештајот код 
што Наставната секцида му го 
поднесе на Конгресот за овод сим
позиум — раз бираме дека по оп- 
щтата оцена на даскутантите и од 
впечатокот еа организатор от, ре- 
фератите беа квалитетни и прет- 
ставуваат сериозен прилог кон те
мата на симпозиумот.

Како сведоштво на речеыото, 
пи поместуваме на ова место За- 
клучоците што беа донесении на 
симпозиумот :

1. Да се продолжи со катаго- 
дишното одржување на југоело- 
венските симиозиуми за еаставата 
по иоторија. Идниот симпозиум ќе 
се организира во Социјалистичка 
Република Македонија во почето
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кот на септември 1974 годшт. Се 
моли управата на Друштвото на 
иэторичарите на Македоеија во 
заедница со Извршниот одбор на 
Сојузот на история арите на Југо- 
славија да ги мзврши неопходните 
подготовки за овој собир. Тематэ 
на симпозиумот ќе биде:

а) „Учебниците по иоторија од 
гледиштето на нивната научна, 
идејна и педагогика заснованюет“ и

б) „Искустеата во одгледување- 
то на духот на заедништвото на 
народите и народностите на 
СФРЈ во наставата по ист ори ja“.

2. Рефератите од Вториот сим
позиум за наставата по историја 
да се објават во спиеанието „Нас- 
тава по и стори ja“. Се задолжува 
уредеикот на списанието овој за- 
клучок што побрзо да го реа- 
лизира.

3. Во иднина, при изработката 
на на станните протрами по исто
рика да ее обезбеди соработка на 
компетентните стручни фактори 
од сите републики и покраини. 
Мора да се посвети посебно вни
мание во нашите наставни про
грамм порамномерно да биде заста- 
пена историјата на сите југосло- 
венски народи и народности. Ова 
секако, не ja негира, туку ja прет- 
поставува потреба,та од пособии 
сацржинм од историјата на наро
дите и народностите од дотичната 
република и покраина. Како прв 
чекор за постојана соработка се 
пред лага формирање на посте ј аяа 
камней ja за наставата по историја 
при Извршниот одбор на Сојузот 
на истооичарите на Југославија. 
Комисијата би ja сочинувале со- 
ветниците за наставата по исто
пила на републиките и покраини- 
те и ч л енот на Извршниот одбор 
на Сојузот на историчарите на 
Тугое дави ja задолжен за настава

та. Од своите редови комисијата 
би избирала пратседател, соОта- 
ноците би ги одржувала по по
треба, а најмалку еднаш годишно.

4. Преку интеркатедарската кое- 
фаренција да се осигури поцелюс- 
на соработка во изработувавыето 
еа наставимте программ по исто- 
рија на факултетите и обезбеди 
оспособување на наставниците да 
можат да ги реализираат новите 
програмски содржини, коишто не 
ги изучавале еа факултетите (мо- 
тор-ија -на народностите, совреме- 
ната историја и тн.).

5. Во сите наставни программ 
по историја да се посвети иотоле- 
мо внимание одошто до cera, на

— содржините од Народноосло- 
бодителната војна и Револуцијата 
на народите на ЈугОславија; и

— на новите епштеетвено -по - 
литички движења во оветот и кај 
нас (noBOiena историја).

6. Преку интеркатедарската кон- 
ференција да се преземат мерки 
за подобрување еа метод ското 
образование еа наставниците по 
историja и да се воведе предмеггот 
методика на наставата по историја 
на сите факултети каде овој пред
мет cé уште ее е застапен.

7. Согласно новите политички 
движења и уставните прюменм во 
нашата земја да се в-несат во нас
тавимте протрами по историја и 
клучните содржини од историјата 
на народностите на СФРЈ.

8. При изработката на настав
имте протрами по иоторија да се 
обезбеди поцврста и посистематска 
соработка на научниците, испиту- 
вачите, наставниците и општестве- 
по -пол итичкмте работници.

9. Во интерес на поуспешната 
рсализација на наставните про- 
грами да се обезбеди посистемат-



ско стручно, идеолошко и метод- 
ско усовршување на наетавниците 
по историја и во тој поглад да 
се обезбеди соработка на: струп- 
ните и педагонжите служби на 
републиките и покраините, на по™ 
литачките организации, издавач- 
ките лретпријатија и на средств а- 
та за масовна комуникација.

10. Да се преиспитаат причи
ните за з а о стану вањ ет о во изра-

б отката на историјата на наро
дите на Југославија (III—IV том) 
и да се побара поддршка на сите 
одговорнм политички фактори за 
успешно завршување на ова дело.

11. На сите факултети к аде 
постојат оддели за историја (ка- 
тедри) да се воведе катедра за по- 
во.ената современа историја.

В, К,

VI КОНГРЕС ИА ИСТОРИИАРИТЕ MA ЈУГОСЛАВИЈА 
одржан во Будва од 7 до 10 октомври 1973 година

(Кратка информации а)

Шестиот конгрес на историча- 
рите на Југославија се одржа од 
7 до 10 октомври 1973 година во 
Будва (летувалиштето Бечийи). 
Основната тема на овој конгрес 
беше „ОДНОСОТ НА СЕЛОТО И 
ГРАДОТ НИЗ ИСТОРИЈATA“.

Како што се практику ваше и 
на изммнатите конгреси, така и на 
VI конгрес имаше претконгресни 
научно - стручни собири што се 
одржаа на 6 октомври. На тој дев 
се одржа Вториот југословенски 
симпозиум за наотавата по и)сто- 
рија со нас л овна тема: „НАСТАВ
ИМТЕ ПРОГРАММ ЗА МСТОРИЈА 
ОД АСПЕКТ НА НМВНАТА НА
УЧНА, МДЕЈНА И ПЕДАГОШКА 
3ACHOBAHOCT“.

Во рамките на оваа тема беа 
поднесени шест реферата од по- 
знати југо словенски педагози и 
методичари. На овој претконгресен 
ваучно-стручан симпозиум учест- 
вуваа голем број наставници од 
сродните и од осумгодишните учи- 
лмшта од сите репу б лжи и по- 
краини на СФРЈ.

Овој претконгресен ден беше 
искористен и за одржуванье на 
Втората интеркатедарска конфе- 
ренција на филозофските факул
тети — оддели за иеторија. Глав
на тема на оваа конференций а бе
ше: „РЕФОРМАТА НА НАСТА- 
ВАТА ПО ИСТОРИЈА“. На оваа 
конференци ја присуствуваа прет- 
ставеици на сите катедри по ис
торика, како и наставници што го 
предаваат предметот економЈока 
потери ja. Со конференци j ата ра- 
ководеше работво претседателство 
од 3 члена. Сите прететавници на 
катедрите по историја ja запознаа 
Конференци j ата со наставната 
структура на групите за ист ори ja, 
со режимот на студиите, со з̂ спе- 
хот на студентите и со материјал- 
ните и просторвите услови за ъту~  
дирање. Од ови,е извештаи може
те  да се констатира дека има раз- 
лики и неизедначености како во 
режимот на студиите (слободен 
или о гр аничен упис, студмрање 
„година за година“, односко без 
такви ограничувања, обавезни ди
плом ски испита или без нив; 
стручни испити за наставници или
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