
фенауер, академикот Михаило 
Апостолски, д-р Галаба Паликру- 
шева, д-р Атанаоие Урошевнјќ, д-р 
Душан Лукаќ, Јаким Синадинов- 
ски, д-р Душан Неделжовиќ и дру- 
ги беа покренати голем број пра- 
шања околу генезата и формира- 
њето на македонскиот етнос, по- 
тоа повеќе такви од државношра- 
вен карактер, за односот на стран- 
сжите сили кон НОВ, АСНОМ и 
македоеската државност како и 
уште многу други. Со тоа ce даде 
придонес кон разсветлување на 
проблемите разгледувани во рефе- 
ратите, чии наслови делумно ce 
апострофирани во приказов. Во 
дискусијата, па и во рефератите 
беа допирнати проблеми кои од 
разбирливи причини останаа само 
иницираеи, па останува натамош- 
ните научни истражувања да да- 
дат цело сен одговор.

Според квалитетот и бројот на 
рефератите, според застапеноста 
на авторы од Југославија (скоро 
од оите социјалистички републики 
и покраини), како и од Полска, 
САД, Гермаеската Демократска 
Република и Аруги, овој научен 
собир може да се оцени како ус
пешен и кој ги исполни очекува- 
њата на организаторот. Презенти- 
раните научни достигнувања и со- 
гледувања несомнено ja збогату- 
ваат историографијата за АСНОМ 
и другите проблеми оврзани со 
тој државно-правен чин. Тие го 
афирмираат историското значење 
на Првото заседание на АСНОМ 
и остварувањето на придобивките 
на македонскиот народ и народ
но стоите од денешната територија 
на CP Македонија во борбата про
тив фашизмот за национально и 
соцкјално ослободување.

М. T.

Отворена Спомен-соба на Крсте IL Мисирков во Институтот за македонски 
јазик во Скопје на 18 ноември 1974 година

По повод прославата на стого- 
дишнината од раѓањето на Крсте 
П. Мисирков, на 18 ноември 1974 
година во Институтот за македон
ски јазик „Крсте П. Мисирков“ 
во Скопје беше на свечен начин 
отворена спомен-соба на оваа ис- 
такната личност на македонската 
историја, јазшс и култура. Органи- 
заторите на оваа спомен-соба беа 
Одборот за одбележување на ју- 
билејот, Републичката комисија 
за култура и Историокиот музеј 
на Македонија од Скоије.

Музеите како активни опште- 
ствееи фактори имаат големо зна- 
чење за науката, воспитувањето, 
образованието и културата на на-

шите народи и народности, па за- 
тоа се институции од посебно оп- 
штествено значенье.

Во светот и кај нас функцио- 
нираат разнородни музеи, усло- 
вени од нивните дејности, однос- 
но гранки на науката. Според спе- 
цифичностите на задачите: содр- 
жината и интерпретацијата на ек- 
споэиции, научно-историските пуб
ликации и друго, имаат заеднички 
задачи како „нооители на одре- 
дени функции на општеството“, и 
тоа просветео-воопитна и дидак- 
тичка, научно-истражувачка, ту- 
ристичка и патриотска и др.

Музеолошката наука не дава 
вистинюка дефиниција за некој му- 
зеј, односно не одредува некој
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негов постојан образец. Како и 
секоја друга наука кај нас, така 
и музеологијата нема дошатски 
идеи. Меѓутоа, сметаме дека ме- 
мориј алейте музеи (како и му- 
зеј-собите) можат да се вбројат 
во веќе постојната класификаци- 
ја, како специјални музеи (од ло- 
кално, ретионално, па и поширо- 
ко значење) во кои се изложены 
експонати на еден историски на
стал или личност (еејзиниот живот 
и творештво).

Во CP Македонија постојш' де- 
сетина меморијални музеи и уште 
толку музеј-соби што зборува за 
оправданоста на нивното постое- 
ње. Исто така приоутно е и насто- 
јувањето за оргаеизирање нови 
музеи, како што е впрочем и му- 
зеј-еобата на Крсте П. Мисирков.

ОсврнувајЗш се кон музеј-оо- 
бата на Крсте П. Мисирков, ќе го 
свртиме вниманието на наколку 
проблеми согледувани од ашек- 
тот на музеолошката наука, како 
дел на целокунната опнггествена 
ренродукција и самоуправните со- 
цијалистички односи.

l.Bo формирањето на меморијал- 
ните музеи е присутен проблемот 
што тие најчесто се оргаеизирани 
како резултат на момешеите фи- 
нансиски можности на комуната 
или Републиката, а во нај чести 
случаи, за време на јубилејните 
празници, кота се одбележува да- 
тумот на раѓањето или смртта на 
некоја личност. Тогаш, времето 
е кратко, па работите околу орга- 
низирањето се шведуваат набрзи- 
на. Таков беше случајот и со 
споменатата музејсоба на Крсте 
П. Мисирков, кој се формира за 
само месец-два. Toj, по свеченото 
отворање беше затворен за да се 
извршат дополнителен работи!

Затоа, оргаеизирањето на ме- 
моријалните музеи и музеј-соби 
во нашата Република бара перма
нентно и систематско решавање 
преку донесување една долгорочна 
програма, без ко ja не можеме да 
очекуваме нипгго повеќе од она 
што досега сме ю  направиле.

2. За организирање на мамори- 
јалните музеи еден од основеите 
фактори, секако, претставува згра- 
да во којашто се поставува те- 
матската екшозиција. За таа цел 
се користат згради, градени за 
друга намена, или во постојните 
згради непосредно врзани за не- 
која личност или историски нас
тал. Несомнена е предноста на 
овие други згради, за што не по- 
стоеше можност во случајот со 
музеј-собата на Крсте П. Мисир
ков (тој е роден во с. Постол, 
Ениџевардарско, во Егејскиот дел 
на Македонија).

Сместена во ограничениот про
стор во една од салите на Инсти- 
тутот за македонски јазик „Крсте 
П. Мисирков“ во CRonjie, мувеј-со- 
бата на посештелот не му да- 
ва можност за запознавање на 
комплексните вредности на оваа 
личност. Имено, изложбен про
стор на еден меморијален музеј 
не смее да биде тесно ограничен 
само на визуелните елемеши, туку 
пошироко да го прикаже времето 
во која личност работела и деј- 
ствувала, што од друга страна, на 
посетителот му се дава можност 
тој повеќе да се запоонае со зна- 
чењето на личноста, во случајот 
со личноста на Крсте П. Мисир
ков.

Всушност, оваа музеј-соба прет
ставува една поширока дејностна 
Историскиот музеј на Македонија 
од Скопје, односно ja надопол- 
нува тематиката на неговата содр-
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лсинска концепција. Од друга 
страна, тоа значи прилог во раз- 
бивањето на институционалните 
рамки и затвореноста во себеси, 
во своите витрини и депоа.

3. Мемориалните музеи (како 
и сите други) кои ее постојат 
сами за себе мораат со својата 
содржинска концепција да дадат 
можност изложените материјали 
да бидат социј ализирани, а тоа 
значи да одговорат на функдијата 
што од нив го бара нашето само
управно социјалистичко општест- 
во, однооно да бидат секогаш от
ворена и пристаини на најншрок 
круг луге. Впрочем, тие покрај 
воспитно-пр осветната задача имаат 
и политичко воспитни задачи, осо- 
бено за младата генерации а, од 
каде што тие ќе можат да учат 
за минатото на својот народ од 
изворот.

Ограничениот простор на му
зе;]*-собата на Крсте П. Мисирков 
и самата зграда (како научна ин- 
ституција) не даваат објективни 
можности за постојани посети и 
пооголемо присуство, пред cè на 
учениците за кои треба да прет- 
ставува наставно-воспитен каби-

4. Материјалните средства за 
организирање на меморијалните 
музеи се ограничени, па затоа ор
ганизаторше се принудени да се 
прилагодуваат кон тие можности, 
иастојувајќи во таквите матери- 
јални рамки да постишат најмно- 
гу што е молено. Секако се чув- 
ствува потреба за усогласување 
на општествено-политичките орга
низации, институции и општин- 
ските собранија во навремено 
обезбедување финансиски сред
ства, што овозможува тие сред
ства да бидат што порационално 
ползувани, со цел да се постише 
она што најмногу е можно, на 
стручен "и организационен план. 
- 5. Веќе * организираните мемо- 
ријалои музеи во Републикава, ка
ко и оваа музеј-еоба на Крсте П. 
Мисирков го наметнуваат проб- 
лемот за натамошното чување, до
полна на содржинските концеп
ции,. потхранување на екопонатите 
и друто.

На крајот, сметаме дека наши- 
те размислувања околу организи- 
рањето на меморијалните музеи 
треба да бидат насочени кон одре- 
дување место на оавие институции 
како општествена потреба и об- 
врска на заедницата.

нет. Г. М.


