
Х Р О Н И К А  И Б Е Л Е Ш К И

ЈАНУАРСКИ ДЕНОВИ НА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ 
ОД МАКЕДОНИЈА — 74

Втора година по ред во Скопје, 
за време на зимокиот распуст на 
училиштата, се одржаа вторите 
традиционални средби — „Јануар- 
ски денови на просветните работ- 
ници од Македонија“, во времето 
од 23 до 27 јануари 1974.

Овеченото отворање на Сред- 
бите се изврши во салата на До- 
мот на ЈНА. Учесниците на сред- 
бите ги поздрави Кирил Алексос- 
ки. Потоа Македоноката филхар- 
монија изведе симфониски кон
церт под диригентската палка на 
Фимчо Муратовски.

Овогодишните Средби, покрај 
културно-забавниот карактер ост- 
варен преку посети на повеќе кул- 
турни, образовни и стопански ин
ституции и организации, имаше 
и работен дел, исполнет со содр- 
жини од општообразовен, поли- 
тички и стручен карактер.

Главна карактеристика на ра- 
ботната програма беше презенти- 
рање на резултатите и достишу- 
вањата во образованието постиг- 
нати во нашата Република, во ус- 
лови на амандманско и уставно 
престројување и одгледување на 
револуционерните традиции во на- 
шето современо училиште. Во таа 
смисла беа излагањата и разгово
рите на Аругарите Бошко Стан- 
ковски и А>упчо Копровски. Ос- 
новна поента во излаѓањето на 
Бонжо Станковски беше залага-

гьето на нашата заедница за из- 
градба на целосна личност преку 
образованието и истото да поста- 
не функција на целината на оп- 
штествената репродукција. Во ре- 
фератот на Љупчо Копровоки бе
ше истакнат евидентниот пораст 
и постигањата на сите полиња на 
образовната работа. Во измина- 
тите години сме имале поволни 
образовни и кадровски движења 
и ваквата тенденција ќе продол
жи и во иднина.

Стручниот дел од Средбите се 
одвиваше на темата: „Негувањето 
на револуционерните традиции во 
нашето современо училиште“. Ре
ферат на горната тема поднесе 
академикот .Михајло Апостолски 
Во рефератот беше изнесено дека 
училиштето треба и мора да ги 
одразува и негува револуционер
ните традиции од НОБ и Народ- 
ната револуција и врз примерите 
на храброста и пожртвуваноста и 
позитивните придобивки остварени 
во денешната наша стварност тре
ба да ее ушат и воспитуваат мла- 
дите поколенија.

Во врска со главниот реферат 
беа поднесени и два кореферата: 
д-р Bojo Кушевски „За идејно- 
воспитната страна на наставшие 
содржини од историјата на југо- 
словенските народи“ и Драган 
Мишковски — „Воспитување на 
југословенски социјалистички пат-
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риотизам низ наставните содржи- 
ни по историја на литературата и 
македонски јазик". По рефератот 
и корефератите беа поднесени по- 
овеќе соотнтенија во кои целооно 
ce расветлија некой од битните 
образовно-воспитните фактори врз 
светлите традиции од нашето ре- 
волуционерно минато.

Значајна вредност на годииаш- 
ниве Средби е ветувањето на ор
ганизатор от за уште подобро и 
плодотворно организирање на ид- 
ните оредби и желбата сите тру- 
дови и излагања поднесени на 
Средбите да бидат публикувани 
во посебна збирка.

Б. Ц.

„ЛЕНИНОВА НЕДЕЛА“ на Филозофскиот факултет во Скоп je
(од 7 до 11 јануари 1974 година)

По повод 50-годишнината од 
смртта на Владимир Илич Ленин, 
Одборот за нејзиното одбележу- 
вање на Филозофскиот факултет 
на Универзитетот „Кирил и Мето- 
диј“ во Скопје, ja предвиде и 
манифестацијата „Ленинова неде
ла“, што се одржа од 7 до 11 јану- 
ари 1974 година при Факултетот.

Првиот дон, на 7 јануари, ма- 
нифестацијата отпочна со отвора- 
н>е изложба на книги „Од Ленин 
за Ленин“. Неа ja отвори д-р Рис- 
то Кантарџиев, декан на Филозоф
скиот факултет. Потоа, учесниците 
ги поздрави со пригоден говор 
претседателот на одборот за про- 
славата „Ленинова недела“, про- 
фесорот д-р Ристо Андонов Пол- 
јански, меѓу кои и присушите це- 
нети гости — нашите политики 
раководители другарот Ангел Че- 
мерски, претседател на СК на Со- 
јузот на комунистите на Македо- 
нија, другарот Бошко Станковски, 
претседател на Републичката кон- 
ференција на ССРН на Македо- 
нија и другите.

Основен работой дел на ова 
сеќавање на Ленин („Лениновата 
недела“) беше исполнет со науч- 
ни излагања посветени на живо- 
тот и делото на големиот син на 
руското и мегународно работнич- 
ко движење. Со оглед на тоа штр

кај нас одамна не бил одржан 
собир со ваква или слична тема
тика, тој побуди мошне жив инте
рес во нашата научна и опште- 
ствена јавност воотпто.

Во рамките на пријавените 
трудови, уште првиот ден на ова 
значајно одбележување, пред уче
сниците беа соопштени следниве 
теми: „Владимир Илич Ленин“ 
од д-р Торги Старделов, професор 
на Филозофскиот факултет; и 
„Ленин и историјата“ од проф. 
д-р Христо Андонов-Полјански.

Наредниве денови пред учес
ниците свои излагања посветени 
исто така на делото на големиот 
Ленин, ги изнесоа следниве про- 
фесори и наставници на Филозоф
скиот факултет:

На 8 јануари професорот д-р 
Митко Илиевски на тема: „Фило- 
зофските погледи на В. И. Ленин“ 
и професорот д-р А^са Мшьовока 
за „В. И. Ленин и за национал- 
ното прашање“; на 9 јануари: м-р 
Петар Георгиевски, предавай на 
Факултетот, излагаше за „В. И. 
Ленин за државата и револуци- 
јата“ и проф. д-р Јонче Јосифов- 
ски на тема „Научното и утоиис- 
кото кај В. И. Левин“, На 10 ја- 
нуари собирот ш  ислуша мошне 
интересните излагања на проф. д-р 
Цвета Органциева за „В. И. Ле
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