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тот за фолклор во 1972 г.“, како й 
соопштението за „XIX конгрес на 
Сојузот на здруженијата на фол- 
клористите на Југославија во 
Крушево“ од Т. Жежељ — Кали-

чанин. На крајот на списанието 
даден е и редовеиот список 
на соработниците ово овој број.

С, М.

МАКЕДОНСКИ ФОЛКЛОР, Списание на Институтот за фолклор на СРМ, 
год. VI, бр. 12, Скопје 1973, 274.

Дванаесеттиот број на ава спи
сание целосно е отстаиен на ма- 
теријалите од III меѓународен сим
позиум за балкански фолклор што 
се одржа на 7 и 8 јули 1973 г. во 
Охрид на следните претходно оп- 
ределени теми: 1. Пролетайте на- 
родни обичаи, песни и игри кај 
балканските народи; 2. Билингвиз- 
мот во прозното народно твореш- 
тво; 3. Проблематиката на терми- 
нологијата и класификацијата на 
кратките жанрови; 4. Дувачките 
музички народни инструменти со 
двојно јазиче (од типот обоа) на 
Балканот; 5. Позицијата и улога- 
та на жената при изведбата на на- 
родните ора и песни, 6. ЦвеОшња- 
та во народната орнаментика на 
балканските народи.

За симпозиумот беа пријавени 
85 реферата од 88 референта, 52 
од странски земји (Австрија, Ал- 
банија, Бугарија, Гана, Грција, 
Израел, Полска, Романија, САД, 
CP Германија, Турција, Унгарија, 
Франција, ЧССР, СССР) и 24 ре
ферента од Македонија.

Овој број на списанието ги со- 
држи салю рефератите по првата 
тема за „Пролетайте народни оби
чаи, песни и игри кај балкански
те народи“. Голем дел од согле- 
дувањата во овие реферата можат 
да бидат драгоцена поткрепа во 
истр ажувањата на историчарите, 
особено за оштествено-аконом-

ската положба и развитокот на 
општествено-културната свест кај 
населението во подалечното ми- 
нато за кое располагаме со малку 
изворен материјал од други видо- 
ви. За таа цел ш  набројуваме 
насловите само на рефератите, по- 
местени во овој број, кои се одне- 
суваат на Македонија: Кирил Пе- 
нушлиски „Тематиката на маке- 
донските пролетай обредни песни“ 
(стр. И—14); Блаже Ристовски 
„Кон проучувањето на македон- 
ските лазарски народни песни 
(31—39); Трпко Бицевски „Кон му- 
зичките карактеристики на лазар- 
ските песни во Долин Полог“ (47 
—50); Михаиле Димовски „Лазар- 
ските ороводни песни во Струга 
и Струшко и нивните етнокорео- 
лошки карактеристики“ (57—62); 
Коле Симитчиев (Вроцлав, Пол- 
ска) „Гурѓовденските народни пес
ни и обичаи кај Македонците, Ср- 
бите и Бугарите“ (97—105); Аепо- 
сава Спировска „Кон проучување- 
то на обичајот тајане во некой 
места во Македонија“ (111—115); 
Блаже Петровски „Ѓурѓовденските 
народни песни при лулање во ма
кедонского народно творештао“ 
(125—129) ; Т анас Вражиновски
„Остагоци на ѓурѓовденското жрт- 
вопринесување во Валандово и 
Марвинци“ (131—134); Татјана Же- 
жељ — Каличанин „Билјарски пес
ни од Западна Македонија (еврза- 
ни со празнувањето на Гурѓов-
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ден)“ (135—138); Илија Николиќ 
(Београд) „Здравецот во српско- 
хрватските, македонските и бугар- 
ските пародии умотворби“ (139— 
146); Горѓи Ѓоршев „За некой му- 
зички карактеристики на пролет- 
ните народни песни во Македони- 
ja“ (167—170); Аритон Поповски 
„Пролетните обичаи и песни кај 
Македонците — муслимани во Ре
ка (Дебарско)“ (203—211); Наум 
Целакоски „Пролетните обичаи и 
песни во Охрид“ (213—218); Филип 
Каваев „Пролетните обичаи од 
Струга“ (219—222); Наум Трајко- 
оки „Пролетните обичаи и песни 
кај Македонците и Власите во 
Струга“ (223—227); Абдулах Салих 
„Прилог за проучувањето на оби- 
чаите околу први март кај Тур-

ците во Охрид“ (229—232); Симс) 
Младеновски „Лазарици во Коз- 
јачијата (Кумановско)“ (223—236); 
Олга Беќарова „ Ѓурѓовденските 
обичаи во реканските села (Ле- 
ринско)“ (237—241); Боривое Џим- 
ревски „Некой музички характе
ристики на ѓурѓовденските песни 
од гостиварското село Битуше“ 
(243—250). Кон секој реферат е 
приложено и реэиме на странеки 
јазик. На крајот е поместена дис- 
кусијата водена по рефератите и 
редовниот список на соработни- 
ците.

Материјалите од останатите 
симпозиумски теми и редовните 
рубрики на списанието ќе бидат 
напечатени во наредниот број.

С. М.

„100 ГОДИНИ ЖЕАЕЗНИЦИ ВО МАКЕДОНША, 1873—1973“ 
— ПОВРЕМЕНА ИЗЛОЖБА

По повод стогодишнината на 
железниците во Македонија на 3 
ноември 1973 година во просто- 
риите на Музејот на град Скопје 
(поранешна железничка станица) 
беше отворена повремена темат- 
ска изложба организирана во со- 
работка меѓу Музејот на град 
Скопје и Железничкиот музеј во 
Белград. Изложбата ja отвори со- 
јузниот секретар за сообраќај дру- 
гарот Благо ja Попов. Покровител 
на* изложбата беше Железничко- 
транспортното претпријатие — 
Скопје.

На изложбата й е даден посе- 
бен репрезентативен характер со 
тоа што беше ангажиран Одбо- 
рот за про слава и што учествуваа 
повеќе институции во нејзиното 
реализирање. Во реализацијата на 
изложбата учествуваа: д-р Мио- 
драг Хаџи Ристиќ, автор на кон- 
цепцијата; дипл. инж. арх. Мом

чило Сотировиќ, автор на проек- 
тот; ликовна обработка на слика- 
рот-графичар М. Треботиќ и тру
па соработници.

Изложбата на оригинг1Лни до- 
кументи и предмети сврзани за 
одделни настани и луѓето-желез- 
ничари беше неопходна и логич
на целина за јубилејната година 
во рамките на прославата 100 го- 
дини железници во Македонија. 
Прикажувањето на јавноста рет- 
ки и малку познати историски до- 
кументи добиени преку интензив- 
на истражувачка работа во зем- 
јата и странство претставува ис- 
товремено и придонес на нашата 
историска наука. За оваа темат- 
ска изложба користени се музеј- 
ски материјали од следните ин
ституции: Железничкиот музеј во 
Белград, Железничка библиотека 
и музеј на Генерална дирекција
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