
жувачката работа, издавачката 
мисла и новите сознанија на на- 
шата историска наука, за разни 
форми на соработката со опште- 
ствено-политичките организации 
од градот, стручните, научиите ин
ституции, РТВ — Скопје и печатот.

Собранието ги усвой извештаи- 
те, ja разреши старата управа и 
избра нов Извриген одбор. Па кра- 
јот, беа избрани и определен број 
делегати за годишното собрание 
на Сојузот на историските друшт- 
ва на Македонија.

А- С.

СИМПОЗИУМ ПОСВЕТЕН НА ЗО-ГОДИШНИНАТА ОД ОДРЖУВАЊЕТО
НА ИРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АСНОМ

Десет години по одржувањето 
на првиот симпозиум посветен на 
20-годипшината од одржувањето 
на Првото заседание на АСНОМ, 
на 23—25 октомври 1974 година се 
одржа нов симпозиум со тема: 
„АСНОМ — остварување на иде
мте за создавање на македонската 
држава и неговиот мегународен 
одглас ж  одраз".

Симпозиумот се одржа во ор- 
ганизација на Македонската ака- 
демија на науките и уметностите, 
со тоа што Организацианиот од- 
бор го сочиыуваа претстз,вници на 
MAHY, на Катедрата по историја 
на Филозофско-историскиот фа- 
култет и на Архивот на Маке
донка.

Според изборот на темата, ор- 
ганизаторот на симпозиумот му 
даде меѓународен карактер. Отту- 
ка за учество на симпозиумот беа 
поканети истакнати научни работ- 
ници — историчари, правници, со- 
циолози, економисти, ешолози, ис
торичари на литературата и дру- 
ги, како од Југославија, така и од 
други земји, меѓу кои од СССР, 
Полска, ЧССР, Германската Демо- 
кратска Република, САД и други.

Прифаќајќи ja темата како 
мошне интересна и ко ja заслужу- 
ва внимание, многумина се прија-

вија за учество, така што беа при- 
ј авееи вкупно 59 реферати. Иако, 
неколкумина од нив не зедоа ди- 
ректно учество на симпозиумот 
беа презентирани релативно го
лем број реферати.

Поради големиот број рефера
ти, а уште повеќе што во рефе- 
ратите, основната тема на симпо
зиумот беше третирана од повеќе 
аепекти, текот на научниот собир 
се одвиваше во три секции. Во 
првата од нив (Секција А), беа 
презентирани кај голем број од 
рефератите, какви што се: „Кон- 
етитутйвни елементи за време на 
НОВ“ (проф. д-р Александар Хри
стов); „Питање генезе македонског 
народа“ (проф. д-р Бого Графена- 
уер); „Некой теоретски и методо- 
лошки проблеми во врска со фор- 
мирањето на процесите за созда
вайте на нациите во Дентрална и 
Неточна Европа во XIX и XX век“ 
(кон прашањето за потеклото на 
македонскиот народ и македон
ската државност) (д-р Јозеф Хле- 
бовшек); „АСНОМ — синтеза на 
државно-правнкот и националеиот 
фактор во историскиот развој на 
македонскиот народ“ (проф. д-р 
Никола Сотировски); „Раѓање 
АСНОМ-а и развој социјалистичке 
Македоније у марксистичкој ре-
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волуционарној традицији и перс
пективе народа Југославије и Бал- 
кана“ (академ. д-р Душан Недељ- 
ковиќ); „АСНОМ и некой теорет- 
ски проблеми на македонската др- 
жавност“ (проф. д-р Стеван Га
бер); „Местото на АСНОМ во др- 
жавното конституирање на маке-’ 
донскиот народ“ (проф. др Дан- 
чо Зографски); „Политичките и 
воените претпоставки за победо- 
носната револуција“ (акад. Кирил 
Миљовски) ; Исто така, во оваа 
секција од интерес беа прилозите 
на проф. д-р Мартин Цел ер, Ренос 
Михалесос, Гојко Миљаниќ, д-р 
Иван Кристан, др Слободан Не- 
шовиќ, проф. Славка Фиданова, 
д-р Марин Пундеф, др  Владимир 
Митков, Јаким Сиеадиновоки, д-р 
Владо Ивановски и други.

Во Секцијата В, беа презенти- 
рани следкизве научни прилози: 
„Државночправните погледи и кон
цепции на македонските социјали- 
сти спрема државноста на Маке- 
донија (1893—1919)“ (д-р Орде Ива- 
носки); „Прашањето на државно
ста на Македонија во програмата 
на македонското Научно-литера
турно дружество во Петроград“ 
(д-р Блаже Ристоески); „КШ у 
напорима за националну еманци- 
пацију Македонаца (до 1941)“ (д-р 
Душан Лукач); „Омладина се при- 
према за НОБ и револуцију — у 
ватри прогањања и акција“ (проф. 
д-р Арпад Лебл); „Туѓата пропа
ганда и формирањето на македон- 
ската национална овеет и држав- 
ност“ (д-р Климе Џамбазовски); 
За некой дејности во врска со 
образувањето на Антифашистич 
кото собрание на Македонија во 
1943 година“ (д-р Велимир Брезо- 
оки); „Обидите на окупаторите и 
контр ар еволуционерните оили да 
го спречат создававьето на маке-

докската државност“ (Боро Ми- 
тровски); „Првите органи на на- 
родната власт и формирањето на 
Привремената демократска влада 
во Грција во времето на Граѓан- 
ската војна во Грција“ (Паскал 
Митровски). За одбележување се 
и научните постигања презентира- 
ни на оимпозиумот, меѓу кои и 
на: д-р Владо Картов, д-р Душан 
Галиќ, д-р Ванчо Бурзевски, др 
Храеислав Ракиќ, Ѓорѓн Димов- 
ски, Милан Обрадовиќ, др  Миле 
Тодоровски, д-р Азубица Кондиќ, 
Галена Куцуловска, Нове Велја- 
новски, др Милан Миладиновиќ 
и други.

Во секцијата С, беа презенти- 
рани реферати главно од областа 
на литературата, театарот, ликов- 
ната уметност и другите аспекти 
на културата и националните бе- 
лези на македонскиот народ. Так- 
ви беа следниве: „Јазикот во Ма- 
иифестот од Првото заседание на 
АСНОМ “ (Александар Цукески); 
„Слобод ата во македонската рево- 
луционерна поезија“ (Лазар Ман- 
чевски); „Идеите на АСНОМ и со- 
времената македонска литерату
ра“ (Годе Стефановски); „Првото 
заседание на АСНОМ како вос- 
питно-образовна содржина во «на- 
ставата по историја“ (др Воислав 
Кушевски); „Визии за идното уре- 
дувахье на нашата заедница во 
албанската народна поезија од 
НОБ и за НОБ“ (Воислав Јаќо- 
ски); „АСНОМ во македонскиот 
печат од периодот на НОБ“ (Боро 
Мокров); „Издавачка делатност 
органа НОР-а у Македонией од 
1943—1944 године (Милица Бодро- 
жиќ) и други.

Интереоните реферати предиз- 
викаа дискусија, ко ja особено во 
Секциј ата А и В беше мошне бога
та. Во дискуоијата на др БогоГра-
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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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