
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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без еив и сл.) така и во настав
нике планови и программ мету 
историеките групп на одделни фа
ну л тети, односно универзитетскм 
цеитри.

Во дескусиите преовладуваше 
мислењето дека е неолходна ре
форма на наставата по историја 
при што неколку доскутанти ja 
истакѕната потребата од уедначува- 
i-ье на наставните планови и про
грамм за оние предмета што се 
од општата ист ори ja, како и за 
помощнике предмет. За нащио- 
налната исотрија да се усвой из- 
весен критериум за проеторната 
застапеност еа историјата на ју- 
гословеоските народи и народнос
ти во СФРЈ. Ако она се иостише 
тогаш би се отстранило сегашниве 
тешкотии за префрлаше на сту
дент од оваа група меѓу репуб- 
лшште и би се создале у с лови за 
формирање историчари од „југо- 
словенскм про фи л

За да се продолжи и натаму 
работата во о)ваа нзасочееост, Кон
ференции ата избра постојана ко- 
мисија во ко ja влегоа по еден 
претставник од секоја р©публика 
и покраина. КомиСијата ќе има 
за задача да ги следи укажаните 
проблеме и да го инмцира ни,вмо
то разрешуватье.

Н 6 октомври се одржа и Со- 
јузно советуваше на архивските 
работиици .на Југославија на кое 
беше одбел ежена Д в аесетго дшн- 
нината на Оојузот на друштвата 
еа архивските работници на Ју- 
гоелавија и беа подкееени два 
стручки реферата.

Од 7 до 10 октомври, како што 
веќе юпоменавме, Конгреоот рабо- 
теше во пленум и во пет секции. 
Секцмиге беа поделени епремэ 
овие историски периода.

I секција: антика и среден век,
II секција: XVI—XVIII век,
III еекција: XIX век до 191В 

година,
IV секција: од 1918 до 1941 го

дина,
V секција: од 1941 до 1945 го

дина.
На 7. X. (недела) во 9 часот 

свечено беше отворен VI-οτ кон- 
грес на историчарите на Југоела- 
вија од претоедателот на Сојузот 
на друштвата на историчарите на 
Југо1славија д-р Димо Вујовиќ. 
Потоа, учесниците на Коегресот 
беа поз драв ени од претставници 
на општествено-политичките ор
ганизации на СР Црна Гора (како 
домаќин на Конгреоот) и од не
кой странски гоЬти истрричари кои 
присуствуваа на овој конгрвс. Так- 
ви гости имаше од СССР (2), HP 
Бугарија (2), HP Романије (2), од 
HP Унгарија (2), од HP Чехосло
вачка, од HP ПолСка, од Фран
циса, од Сојузна република Гер
манн ja.

Потоа, на Пленумот беа подне
сени три реферати и тоа:

1. Д-р Димо Вујовиќ, СНЕЦИ- 
^ИЧНОСТИТЕ НА РАЗВОЈОТ НА 
ЦРНОГОРСКАТА ДРЖАВА“.

2. Проф. д-р Брани-слав Гур
тов, „МАРКСОВОТО СФАЌАЊЕ 
НА СПРОТИВНОСТИТЕ МЕЃУ 
СЕЛОТО И ГРАДОТ“.

3. Проф. д-р Бого Графенауер, 
„ПРОБЛЕМИТЕ НА СЕЛОТО И 
НА ГРАДОТ ВО ИСТОРИ Ј АТА 
НА НАРОДИТЕ НА ЈУГОСЛА- 
ВИЈА“.

Работата еа оекциите започиа 
исто така на 7 октомври по плад- 
нето.

За конгресот беа придавали 
преку 80 реферати, но извесеш
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број референтен не присуствуваа 
на Конгресот и нивните реферати 
не беа прочитаеи.

Од историчарите на СРМ наста- 
пи ja со свои реферати и соопште- 
еија Љубен Лапе, Кушевски Вои- 
слав, Апостолов Александар, Мат- 
ков скм Александар, Ивановски 
Орде, Понлазаров Ристо, Димев- 
ски Олавко и Миљковиќ Горѓе.

На 9. X. попладнето беше одр- 
жана завршната пленарна сед- 
шща и б.еа прднесени извештаите 
за работата на еекциите. Потоа, 
неколку диекутанти се искажаа 
за рефератите што му беа подне- 
'сени на Пленумот.

На Пленумот се усвой предло
гов VII конгрес на историчарите

на Југославија да се одржи во 
Нови Сад.

На 10. X. се одржа Собрание 
на Сојузот на друштвата на исто
ричарите на Југославија. За прет- 
седател на Извршниот одбор на 
Сојузот се избра проф. д-р Бран- 
ко Врањешевиќ од Нови Сад.

На конгресот беа присуши над 
1.500 историчари. Од СРМ на овој 
Конгрес учествуваа околу 60 ис
торичари.

Откога Конгресот ja заврши 
својата работа, на 10 октомври, 
историчарите од СРМ со автобус 
го посетија Цетиње и ги разгле- 
даа ееговите музеи и другите кул- 
турно-историски споменици.

А. А.
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