
Б. ЦВЕТКОСКИ

ДИДАКТИЧКИ ИМПРЕСИИ ОД ПОСЕТАТА НА МЕМОРШАЛ- 
НИОТ MY3EI НА ОРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АСНОМ 

ВО МАНАСТИРОТ ПРОХОР ОЧИНСКИ

Посетата .на значаjни културно-иеториски локалитети: спо- 
меници, СОО.МСН обележја, археолошки ископини и друга оста- 
тоци и симболи на минатото има голема важност и зиачење во 
наставата по историја. Преку непосредната посета на тие зна
менитости се врши не само директна опеервација ами и се 
создана континуирана врска и асоцијација на историското ми- 
еато односно на конкретниот историски чин и настан со де- 
нешната стварност и современост. Од тоа произлегува голе- 
мата дидактична вредност на тие објекти. Тие стануваат жив 
интерес на ученичкото внимание во наставната работа. Аплика- 
тивните впечатоци а оттука и оозна1нијата примени на самото ме
сто за историските настани, односно на изворот на материјал·· 
ната и предметна обј ективизација и конкретизаци j а, имаат сил- 
но дидактично дејство и трајни образовно-воспитни вредности. 
Тоа обусловува и овозможува и висок степен на активизација и 
интевизирање на дидактичките чинители со што се олеонува 
процесот на восприемање на историоката стварност.

Еден од значајните културно-историски споменици од ми- 
натото на македоискиот народ претставува манастирот Прохор 
Пчински. Во него на 2 август 1944 година, на Илинден, се одр- 
жа историското Прво заседание на Антифалгистичкото собра
ние на (народното оелободување на Македонија — (АСНОМ) 
со што значењето на овој културно-историски споменик се зго- 
леми и актуелизира и тесно се поврза со новата историја на 
македонскиот народ. Од 1969 година во просторијата каде за- 
седаваше АСНОМ е 1сместена музејска поставка во спомен на 
Првото заседание на АСНОМ- Така денес во културногастори- 
скиот комплекс на манастирот Прохор Пчински е сместан и 
преставува негов најзначаен дел Меморијадниот музеј на Пр
вото заседание на АСНОМ.
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Поаѓајќи оа  значењето и важноста на АСНОМ во и за исто- 
ријата на македонскиот народ и неговото дидактичко место и 
значење во образовно-воспитниот процес, решивме со трупа уче- 
ници да то посетиме Музејот и на лице место да изведеме ком- 
биниран дидактички час посветен на 30 годишниот јубилеј од 
Првото заседание на АСНОМ, именуван „АСНОМ 1944—1974 
година“.

1. Задачи и цели на посетата

Основната задача што си ja поставивме со посетата на Ме- 
моријалниот музеј на Првото заседание на АСНОМ во манасти- 
рот Прохор Пчински и во реализација на часот „АСНОМ 1944 
— 1974 година“ беше на лице место да се запознаат учениците 
со самиот историски чин и со cè она што претставува комплек- 
сот Прохор Пчински, односно АСНОМ. Тука се подразбира за- 
познавање со самиот регион (локалитетот) — Козјачијата, по- 
тоа со монументалниот културио-историски објект -— ма)настирот 
Прохор Пчински и на крај со Меморијалниот музеј на Првото 
заседание на АСНОМ, поместан во бившата манастирска трпе- 
зарија, поточно со самата опстановка во ко ja ce одржало Засе- 
данието и со богатата документација како музејска поставка 
којашто е тематски подредена и овозможува дидактичка обра
ботка на то] историски миг и ве^шк чин и настан од македон- 
ската понова историја.

Во детерминизирањето на така обемната и 'комплексна за
дача ja зедовме предвид улогата на нагледната" настава преку 
визуелно наблудување на објектот и документацијата ко ja е 
голема и богата и затоа не предвидовме друга нагледност. Освен 
тоа сакавме вниманието на учениците да го свртиме и врз соодвет- 
ниот објект во целина. Притоа, се применува наставниот прин
цип на актуелизација на настанот (чија вредност е зголемена со 
автентичноста и оришналноста, односно изворноста на предме- 
тите) преку компарација со денешната наша самоуправна соци- 
јалистичка стварност. Имано, еден од изразите на таа стварност 
претставува самиот музеј, а и нашата посета во рамките на 
триесет годишниот јубилеј од АСНОМ.

Од горната поставеност !на задачите произлегуваат и це
лите на посетата, односно часот, кои ги одредивме во следново:

— Учениците документирано (предметно, текстуелно и ели- 
ковито) да ш  согледаат и сфатат:

— резултатите и успехот на четиригодишната Народно- 
ослободителна војна и Револуцијата, изразена и обликувана 
преку неколку конкретни и значајни образовтю-воспитни вред
ности.
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— Xepoj ската борба до победата на нашата НОВ и Ре- 
волуцијата со ко ja се остварија векевните стремежи и идеали 
на македонскиот народ — слободата, данешната наша стварност, 
националната и народната суверен-ост, македонската државност 
во братската заедница со сите југословенски народи и (народ
ности и да ja гради својата заедница и иднина по своја сопстве- 
на волја врз идеалите на своето историско минато и светлиот 
пример на Илинден од 1903 и Илинден од 1944 година и врз 
револуционерната идеолошја на работничката класа и нејзи- 
натд авангарда Комунистичката партија на Југославија. Токму 
врз такви принципи се оствари и создаде една нова и по форма 
и по содржина надионалиа македонска државност, Македонската 
федерална држава.

— Нстакнување на ведичината на дадените жртви на ол- 
тарот на победата и слободата. Истакнувајќи го херојството и 
пожртвуваноста на партизаните и борците, односно на сиот на
род, да се развива чувството на патриотизам, т.е. љубовта кон 
својот народ и земја, кон својата класа, ко ja љубов е голема 
до xepojство и саможртва, за слобода и посреќна иднина.

— Истакнувајќи го народното, иационалното, македонско
го и народноаното, да се истакне општо југословенското битие 
и карактер на нашата НОВ и социјалистичката револуција. За- 
едничката борба на сите југословенски народи и народности, 
под раководство на КПЈ и другарот Тито е еден од основните и 
битни белези на нашата револуција што е мошне јасно и реално 
изразена во паролата Братство и единство. Toj белег и вредност 
е една од нај светите и најзначајките придобивки на југословен- 
ската НОВ и Револуцијата.

— Нстакнување на интернацио1налниот карактер и содр
жина на Првото заседание на ÂCHOM, како израз и одраз на 
таквиот карактер на југословенската НОВ и Револуцијата, уште 
повеќе ja зголемува и проширува платформата и периметарот 
на тој настан и ja чини и вклопува борбата на македонскиот на
род како алка во општиот и голем синцир на национално- 
ослободителните и револуционерни движења и борби на поко- 
рените и обесправени народи во светски размери како одлика 
на современата епоха.

2. Реализација на часот преку по сета на Меморијалниот музе] 
на Првото заседание на ÄCHÖM во Прохор Пчински

Ас Претходни подготовки за часох, односно посетата
Специфичниот карактер и комбинираниот тип и облик на 

часот, неговата обемна содржина и структура бара да се на- 
прави одделиа и детална организација, подготовка со ко ja ќе 
се постишат максимални услови и можности за успешна реали- 
зација и за постигнување на оптимални резултати»
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Во претходната постапка оо учениците е спроведено неоп- 
ходното повторување и обопштување на материјалот од НОВ 
и Револуцијата на македонскиот народ во контекстот на заед- 
ничката борба на ју го словен ските народи и народности. Пого- 
лемо внимание обративме на позначајните моменти што имаат 
допирни точки со државно-правните чинители како основни 
фактори во создавањето и оформувањето на македонската др- 
жавност остварени на Првото заседание на АСНОМ, на Илинден 
1944 година.

При тоа моравме да констатираме дека се до Првото засе
дание на АСНОМ македонскиот народ бил негиран, обесправу- 
ван, со обиди за иегова асимилација и уништуванье од ненарод- 
ните режими на соседните балкански држави.

Исто така мошне детално извршивме повторување и на ма- 
теријалот за свикувањето и работата на Првото заседание на 
АСНОМ, посебно на Преснанското советување на ЦК КИМ и 
на Второго заседание на АВНОЈ, потенцирајќи го нивното зна- 
чење и заклучивме дека АСНОМ значи завршен чин на долго- 
вековната борба на македонскиот народ за своја национална и 
социјална слобода и почеток на нова етапа во историјата на 
македонскиот народ — социјалистичката изградба.

Стручниот дел на подготовките и организацијата на часот 
пи завршивме со упатување на учениците да ги оогледаат при- 
добивките од НОВ и АСНОМ и нашите остварувања во соција- 
листичката изградба.

Б. По врвиците на делегатите (народните претставници)

Директната реализација на часот ja  почнавме со набеле- 
жување и скицирање на патот (маршрутата) до манастирот Про
хор Пчински. Овој пат условно го нарековме „Пат на делега
тите на АСНОМ“. На овој дел од часот, кој во конкретниот слу- 
чај претставува уводен дел, му посветивме посебно внимание. 
Посебно то потенцирање на овој дел од часот се наложи од 
повеќе причини, а во прв ред од важноста на тој пат притоа са
ка јќи да ja истакнеме и автентичноста на начинот на собира- 
њето на делегатите, однооно патувањето и одењето на делегатите 
на Заседанието. Со истакнувањето на тој факт, часот добива 
поголема објективност, автантичност, конкретност и актуелност 
во дидактичка и не само во. дидактична Схмисла. Сето тоа има 
големо образовно-вошитно значење. Уверени во вредноста на 
една таква маршрута, ние ja  остваривме.

Патувањето го почнавме од Куманово, градот првоборец. 
Во ОАредувањето на Куманово за собирно место, не гледавме 
само континуирана историска симболика, туку и автантична 
историска реалност. Во Куманово се собираа дел од делегатите 
дојдани од сите краишта на Македоеија. Оттука преку конопи-
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ративнн јврски и партизански курири тие биле префрлувани на 
слободната територија— Козјачкиот регион и манастирот Про
хор Пчинки. Патот не водеше низ борбената херојска Козјачија, 
тесно поврзана и срасната со Револуцијата уште од првите де- 
нови, со Првиот кумановеки партизански одред, со xepoj ските 
подвизи и омртта на народниот херој Христијан Тодоровски 
— Карпош. Патот е проб,иен по страните на реката Пчикьа, таа 
матна и крвава Пчивьа од Револуцијата, со брз тек и шумолење 
како да го пранесува ехото на ѕверствата на окупаторот во тој 
крај и песната на херој ската борба и отпор на народот од Коз- 
јачијата.

Од двете страни на реката во полите на Козјачкиот масив 
се раоположени познатите херојски села, пунктови и бази на 
Револуцијата, кои вое дно во времето на Заседанието биле и 
собирни пунктови на делегатите на Првото заседание на АСНОМ 
и биле крајна етапа до целта. Поминуваме и на кратко време се 
задржуваме во секое од тие села: Старо Нагоричане, Четирце, 
Челопек, Пикуљане, Драгоманце, — Пелинце и Старац. Селата 
Пелинце и Старац, познати востанички села, биле последната 
станица на делегатите на Заседанието. Од тие села пртоа со ку
рири од самите села или борци од бригадите што го обезбеду- 
вале Заседанието делегатите биле префрлани кон извориштето 
на Пчиња каде што е расположен познатиот наш манастир Про
хор Пчински во кој се одржувало Заседанието.

В. Во манастирскиот двор

Задоволни од убавата глетка што ja даваше природната 
средина и самиот Манастир, веднаш посакавме и побрзавме да 
влеземе во неговиот простран двор. Меѓутоа, нашата желба и 
нетрпение беше зголемено и од помислата дека стигнавме на 
изворот на толку значајниот историски миг и настан. Веднаш 
штом влеговме во дворот, седнавме на просторот помеѓу мана- 
стирската црква и конаците. Одморот го искористивме и како 
дидактичка и педагошка пауза, а истовремено и да се запоэнаеме 
со настаните што се одигруваа токму на тоа место во дворот 
за време на одржувањето на Заседанието.

Во дворот на манастирот за целото време додека се одр- 
жуваше Заседанието имаше народна веселба. Дворот вриеше од 
народ кој дошол од поблиските села, главно жени деца и стари, 
бидејќи младите ее наоѓале во редовите на народната вој ска. 
Се имало впечаток дека сета Козјачија слегла во манастирот, 
со своего дрисуство уште повеке да го зголеми тој историски 
миг, давајќи му свечен општо-народен карактер. Тие биле ра
дости и горди што учествуваат на така важен и судбоносен чин 
во историјата на македонскиот народ. Своего задоволство, ра- 
дост и одобрувагье и потврдување на историскиот чин ja  изра-
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зиле со веселба, играгье на нар одни ора и пееље на нар од ни 
и револуционерни пеони. На свечената манифестација во дворот 
учествувале и војниците од бригадите што го вршеле обезбеду- 
вањето, многу партиски работници од теренот, како и хорот 
ооставен од скоевци он младинци од селото Пелинце со кого 
диришраше Рада Галева. Хорот бил поставен сироти салата каде 
се одржувало Заседанието, на специјално за тоа изграде1н по
диум. Подалеку од дрквата на другата страна од дворот биле 
поставани маси за јадење.

Kora завршил овечениот дел од Заседанието, во дворот из- 
легле и делегатите и присутните гости и тие заодно со народот 
се вклучиле во отито-народната веселба и радост. Народната 
веселба продолжила повеќе денови.

Овој дел од часот го илустрираме и со разгледување на 
повеќе фотографии на кои се гледа радоста и воодушевеноста 
на собраниот народ во дворот од големиот историски чин и од 
историоките решенија на АСНОМ.

Р. Во салата на Заседание™ односно Меморијалниот музеј на 
Првото Заседание на АСНОМ

Влеговме во просторијата каде што се одржало Гтрвото 
заседание на АСНОМ. Тоа е една не многу голема просторија, 
повеќе долга отколку широка. Таа про сгори ja дотогаш била 
наменета за трпезарија на манастирот.

Веднаш по влегувањето дозволив на учениците слободно 
да ja разгледаат просторијата, со цел да се задоволи нивната 
љубопитност и притоа во своите мисли да се ©ратат за триесет 
години назад и  да се ирисетат на големиот чин што тука се 
одиграл. Со тоа направивме и една мала пауза, т.е. педагошко- 
дидактички одмор. Со тоа вниманието и интерееот на учениците 
пораона и беа ооздадени услови за работа.

Веднаш ученичкото внимание беше насечено кон подре- 
деноста на салата. За да добиеме поголема сликовна преглед- 
ност, вршиме тематско поделување на просторната подреденост 
и тоа на предметна подреденост, декоратив1на уреденост и ви- 
тринска поставеност.

Во предметната подреденост на салата ги ставаме масите 
и столовите на кои работеле работайте тела на Заседанието и се- 
деле делегатите и гостите. Во предниот дел на салата се наоѓа 
една подолга маса покриена со црвен чаршав, а позади неа осухМ 
столицы. На оваа маса седело и работело работного претседател- 
ство избрано на Првото заседание на АСНОМ. Неговиот состав 
бил еледниов: 1. Методија Андонов — Ченто, 2. Панко Браш- 
наров, 3, Емануил Чуйков, 4. Бане Андреев — Ронката, 5. Ми-
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хајло Апостолски, 6* Киро Петрушевски, 7. Тодор Ѕвездин и 8. 
Тихомир Милошевски — Тиќо.

На посебна маса, подолу и десно од претседателството се- 
деле двата секретари еа  Заседанието: Киро Глигоров и Весе- 
линка Малишска.

Пред масите на работайте тела биле поставени во редици 
манастар ските столови без наслои на кои седеле гостите (во 
првкте редови) и делегатите позади нив во останатите редови. 
Тоа бил предметниот амбиент на салата во ко ja  се одржало За
седание.

Што се однесува до декоративната уреденост на салата · 
можеме да речеме дека е таа вкусно уредена и украсена. Деко- 
рацијата и од формална и од содржинска, па и од еететска глед- 
ка точка одговарала на времето, на чизнот и настанет, однооно 
на историскиот миг и имала карактер и служела како оилно 
агитацио1но~пропагандно визуелно средство со одредена класна, 
идејна и ролитичка определеност ко ja во дидактичка смисла 
претставува силен аутентичен образовно-во спитен фактор.

Позади масата на работното претседателетво на ѕидот се 
прикачени нашите државни и национален симболи и на на
гните сојузници, однооно знамињата: ј угословенското, македон- · 
ското на Сов. Сојуз, на САД и на В. Британија. На знамињата' се 
прикачени слики на водачите еа  тие народи: Тито, Сталин, Руз- 
велт и Черчил.

На предниот дел од лгасата на претседателството се еаога 
голема петокрака звезда. Страничните и предниот ѕид се укра- 
сени со пароли пишаеи на платно. За оваа прилика ќе наведеме 
само дел од тие пароли:

Да живее слободеа Македоеија во Иова демократака фе
деративна Југоелавија!

Да живее Антифапшстичкото собрание на народното осло- 
бодување на Македонија!

Да живее Илинден и нетовата славна Крушевска Репуб
лика!

Да живее Врховниот командант Маршал Тито!
Има пароли посветени и на нашите сојузници, на НОВ на 

Југославија, на КПЈ и КПМ, на АВНОЈ и друга.
На десниот страничен ѕид е портретот на Годе Делчев, со 

народа: Слава на Годе Делчев, првоборец на Народноослободи- 
телната борба!

Тоа просторно уредување и декорадија го обликуваат вна- 
трешниот амбиент во којшто се одржувало Првото заседание 
на АСНОМ. Паѓа в очи дека амбиентот е повеќе од скромен и е 
израз 1на тогашните услови и можности.

Во две помошни простории веднаш до салата е сместена 
витринската поставка, односно документарната изложба на Пр
вото заседание на АСНОМ. Тука се поместеви сите акта, реше-
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ни ja, одлуки, фотографии и други документа: од Заседанието 
или што се во тесна врска со истою- Дел од документите се ори- 
гинални, останатите се копии, фотокопии и сличзно.

Д. Обработка на музе]ската документација

Иако е неделива и преставува една целина, за поголема пре- 
гледиоет и системност во дидактична смисла, музејската постав
ка, односно документацијата ja поделивме на две обликувани 
целини: на документација од свечениот дел на Заседанието и 
на документаци ј а од работниот дел на Заседанието.

Покрај оваа главна документација од самою Заседание, 
се наогаат и мноштво документи од подготвителната фаза на 
Заседанието, како и документи за одѕивот и одглаоот на Засе
данието. Затоа ќе тргнеме по ред и ќе ш  разгледуваме и обрабо- 
туваме онака како што се поместени во витрините по тематски 
по драч ja. За појаснување уште ова: документите се главно од 
пишана текстуална форма и вид и фотографии. За секој до
кумент или трупа документи постои појаснување.

Организаторот на музејот, содржината на мл/зеј ската по
ставка ja  објаонил со уводна легенда. Во истата е поместено 
едно значајно искажување на другарот Тито за суштината и 
карактерот на НароАноослободителиата војна на југословен- 
ските народи и народности.

Првото тематско по драч je има наслов: „.Подготовки за 
образување на Антифашистичко собрание“ Од документите што 
се изложени се гледа дека решение за свикување на АСНОМ е 
донесено на Преснанското советување на ЦК КПМ, одржано 
на 2 август 1943 година, во близ!ината на Отешево. Вешението 
било резултат на пополните услови и големите успеси на на- 
родноослободителното движење во Македонија и перспективата 
ко ja  овозможувала конечна победа.

Во согласност со горната одлука е формиран акционен на- 
роАноослободителен комитет во септември 1943 година како ор
ган на НароАноослободителниот фронт за политично мобили- 
зирање на масите во Македонија. Пред нас е „Прогласот на ак- 
циониот народноослободителен комитет“ во кој се изнесува 
платформата на НОФ на Македонија.

Еден месец подоцна и Главниот штаб на НОВ и ПО на Ма
кедонка издаде „Манифест до македонскиот народ.“ Манифес- 
тот претставува програмски документ во кој се изложени це
лите и карактерот на НОВ. Еден ученик чита делови од Мани- 
фестот.

Во ова подрачје има и неколку писма од и до Кузман Јоси- 
фовски — Питу, одговорен член на ЦК КПМ за евикување на 
АСНОМ.
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Во второю тематско подрачје се поместени поважен до- 
кументи од Второго заседание на АВНОЈ. Во еовата државна 
заедница Федеративна Југославија, за прв пат во овојата исто- 
рија Македонија е иризната и прогласена за самостојна суве
рена и равноправна федерална единка со кое македонскиот на
род и нација доби државно-правно признание. Овде се поместе- 
ни повеќе радиограмм од Главниот штаб на НОВ и ПО на Ма
кедонии ja со кои се одредени членови од Македонии ja  во најви- 
соките тела на АВНОЈ. Тука се поместени и поважните решенија 
на Второю заседание на АВНОЈ.

Третото тематско подрачје ш  опфаќа документите за соз- 
давањето и работата на Инициј ативниот одбор за свикување на 
АСНОМ. Инициј ативниот одбор бил формиран непосредно пред 
Второю заседание на АВНОЈ, со задача да ги изврши сите под
готовки за свикување на Првото заседание на АСНОМ. Од изло- 
жената документадија јаоно се гледа дека покрај горната за
дача Инидијативниот одбор вршел и други работи, имено тој 
до овикувањето на Првото заседание на АСНОМ бил највисоко 
претставничко тело на НОФ на Македонија и вршел законодавна 
и извршна власт во Македонија. Инициј ативниот одбор отпрвин 
се состоел од 9 членови, покасно бил проширен. Заслужува вни
мание „Писмото на Иницијативниот одбор за свикување на 
АСНОМ“, испратено до сите Народноослободителни одбори, за 
избирање на градски, селски, околиски и окружни одбори и 
избор на делегата за Првото заседание на АСНОМ од март 1944 
година. Тука се поместени и повеќе фотографии на членови на 
Иницијативниот одбор, записници од седниците на Одборот и 
друго.

Четвртото тематско подрачје ги содржи документите од 
непосредните подготовки за свикување на Првото заседание на 
АСНОМ. Тука се поместени повеќе полномоштва на делегатите 
избрани за Заееданието, списоци на делегатите од одделни ме
ста, оперативни зони и органи и организации и воени единици.

Со еден информативен текст поместен во ова подрачје се 
истакнува дека непосредно пред одржувањето на Првото засе
дание на АСНОМ на територијата на Македонија имало широка 
л/грежа на НО одбори, органи на новата народна власт. Истак- 
ната е цифрата на преку 500 Н ар одно о ело б одителни одбори. 
Тоа е илустрирано и со карта на Македонија на ко ja е прет- 
ставена мрежата на НО одбори.

Петтото тематско подрачје ги содржи скоро сите матери- 
јали, документа од самого Прво заседание на АСНОМ, однооно 
од нешвиот свечей дел. Оваа документација на мошне прегле- 
ден и сликовит начин го претставува доаѓањето на делегатите 
и гостите на Заееданието, веселбата на народот во дворот на
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маыастирот, фотографии на делегата, гости, групп на борци и 
народ ИТЊ Потоа, тука ее сите документа од самиот свечей 
чин на отворањето на собранието, поздравните телеграмм, по
здравимте говори и главните реферата поднесени во тој дел. 
Се разбира, сето тоа е илустрирано и со фотографии.

Од аспект на иашиот приод во разгледувањето на темата 
потребно е да се задржиме на следните констатации и доку
мента:

Првото заседание на АСНОМ се одржа во манастирот Про
хор Пчински, .на 2 август 1944 година, на годишнината од Илин- 
денското востание. Илкнден 1944 година не е случајна коин- 
циденција и формална сямболика туку историока и законо
мерна асоцијација и суштинска реалност. Со работа почна во 
попладневните часови и работеше цела иоќ. На Заседанието со 
легитимно решавачко право присуствувале 122 претставници на 
македонскиот народ од трите дела на Македонија. На Заседа
нието присуствувал и делегатот на Врховниот штаб на ИОВ и 
ПО на Југославија и ЦК КПЈ Светозар Вукмановиќ — Темпо и 
по'веке гости. На Заседанието АСНОМ се конституира за иајви- 
соко претставничко изборно, законодавно и извршно тело на 
Федерална Македонија и на основа сувереното право и желба 
на македонскиот народ ги усвой одлуките на Второго заседа
ние на АВНОЈ и го прокламира создавањето на македоиската 
државност, односио македоиската држава, како федерална един- 
ка во рамките на Нова Федеративна Јушславија.

Првото заседание на АСНОМ го отворил најстариот член 
на Иницијативниот одбор Панко Брашнаров, учител од Титов 
Велес, а потоа се прочзитани поздравните телеграми испратени 
до Заседанието. Сите тие се овде пред нас. Ja читаме поздрав- 
ната телеграма од другарот Тито и од ABHOJ. Потоа ги гледаме 
телеграмите испратени од Заседанието до Тито, ÂBHOJ до во- 
дачите на сојузниците и др.

Потоа следуваат поздравните говори поднесени на Засе
данието. Прв го поздрави Заседанието Светозар Вукмановик 
— Темпо. Читаме делови од неговиот поздрав. Потоа Заседа
нието го поздрави ja Живојин Николиќ — Брко, од името на 
Главниот штаб на Србија, мајорот Сричка, од името на сојуз- 
ничките мисии при Главниот штаб на Македониј a; Мара На- 
цева, од името на АФЖ; Аиљана Чаловска од името на НОМСМ 
и Боро Чушкар од името на борците на Третата HOY бригада.

Во ова тематско подрачје се сместени и трите поднесени 
реферата: — Извештај на Иницијативниот одбор за својата ра
бота од формирањето до Првото заседание на АСНОМ; Рефе
рат на Иницијатавниот одбор „Народно демократската власт во 
Македонија“; и Реферат на Иницијативниот одбор „Борба про
тив окупатороТ:
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Со ученицитв читаме однапред одреденм делови од посо- 
чените документи-

Шестото тематско подрачје ги опфаќа сите поважни од лу
ки, решенија и прогласи донесени на Првото заседание на 
ACHQM. Тука заради континуитет има и документаци ја доне
сена покаоно од органите на АСПОМ. Фактички од изложената 
документаци ja може да се види дека АСПОМ како 1најавиеоко 
претставничко, захонодавно и извршно тело на Македонската 
федерална држава, i лободно и полноправно ги донесло и своите 
први конститутивни и законодавки акти. Документите во ова 
подрач je всупшост претставуваат смысла, содржина и самата 
суштина на АСНОМ. Со тке државно-правни акти de facto и 
de jure беа удрени темелите на македонската државност, од- 
ыосно се К01нституира Македонската федерална држава во рам- 
ките на Нова Федеративна Југославија. Со тоа се остварија ве- 
ковните идеали -и стремежи и цели на ослободителната борба 
на македонскиот народ. Доиесувањето и утврдувањето и усво- 
јувањето на тие акти ja чини содржината на вториот дел на 
Заседанието, односно неговиот работеи дел.

Нашего внимание го задржуваме на следните документи:
— Решение за прогласување на АСНОМ за врховно зако- 

нодавно и извршно народно преставително тело.
— Декларација за основните права на граѓаните на де-мо- 

кратска федерална Македонија.
— Решение за воведување на македонскиот јазик како 

службен јазик во македонската држава.
— Правилник за работа на АСНОМ.
— Решение за оддавање признание на благодарност на 

ИОВ и ПО на Македонија.
— Решение за прогласување на Илиндан — 2 август за 

народен државен празник на македонската држава.
— Членови на Президиумот на АСНОМ, и други реше-

н и ја .
Посебио внимание обративме на Манифестот од Првото 

заседание на АСНОМ под иаслов: „Удрени се темелите на Маке- 
донската федерална држава во Нова демократска федеративна 
Југославија“. Од Манифестот читаме «одделни делови кои ja 
афирмираат работата, решенијата и одлуките на Првото засе
дание на АСНОМ.

Во наредните неколку тематски по драч ja поместени се 
разни документи и написи од кои се гледа одѕивот и одглаеот 
на решенијата и одлуките донесени на Заседанието во тогаш- 
ниот партиоки, младински, женски и бригаден печат. Потоа, од- 
разот на Одлуките и решенијата на АСНОМ во југословенскиот 
печат. Поместени се и материјали што сведочат за борбата на 
воените единици во Македонија во чест на Првото заседание на
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ÂGHOM. Ha крај е поместен првиот македонски устав од 1946 
година, како еден од актите во натамонхната изградба на маке- 
донската државност, т.е. на Македонската федеральна држава 
во Федеративна Народна Република Југославија.

На 'Крајот, завршувајќи ja  посетата на Меморијалниот му- 
зеј на Првото заседание на АСНОМ, направивме неколку фото
графии за поподнување на учидишниот албум и своите исто- 
риски албуми и збирюи и извлековме соодветни дидактички за- 
клучоци, констатирајќи дека вакви посети на изворите на на- 
шата историја се кориони и имаат силно образовно-восшгшо 
дејство и корисно идејно-политичко влијание.


