
ДВЕ КНИГИ ОД ЕДЕН АВТОР

Библиотеките и читалиштата 
претставуваат значајни културно- 
образовни центри. Библиотеките 
како еајмасовни култур н о-обр азов - 
ни дентри во минатото и данес 
обавуваат мултипликативни обра- 
зовни функции, па оттука се на- 
метнува и потребата од перма
нентно системно иетражување во 
сферата на библиотекароката деј- 
ност.

Покрај библиотеките и чита
лиштата имаат посебно место и 
значење во реализирањето на ин- 
формативно-образовните, воспит- 
ните и културни дејности сред 
работните луге и граѓаните. Биб
лиотеките и читалиштата претста
вуваат значајни андрагошки ин
ституции кои се подеднакво реле- 
вантни за систематското проучу- 
вање на повеќе интердисциплинар- 
ни подрачја, па во тој контекст 
и посебен интерес на педагошки- 
те и андрагошките научни дисци- 
плини.

На ова место, патем, беа набе- 
лежаеи само некой од повеќето 
образовно-културеи давности што 
ги обавуваат овие институции, со 
цел да се доближиме до интереси- 
рањето на нашиов прилог. Име- 
но, ке се задржиме во куси црти 
на две понови книги што во по- 
следно време се јавија во нашиве 
книжарски витрини од еден млад 
книжевен педагог. Станува збор 
за двете книги на Михајло Геор
гиевски: „Македонската печатар- 
ска дејност“ и „Манастирските 
библиотеки и читалишта во Ма
кедонка до 1912 година“. И две
те книги се во издание на Изда- 
вачката ку&а „Мисла“ од Скопје, 
а печатени — првата во 1972 го
дина, а втората во 1975 година.

Првата книга „Македонската 
печатарска дејност“ има свои есен- 
цијалеи димекзии и зафаќа одре- 
дееи моменти од појавата и разви- 
токот на печатарската дејност во 
Македоеија. Имено, таа во себе 
ш  субсумира следниве поглавја: 
„Почетоците на печатарството во 
светот“, „Печатарството кај Јуж- 
яите Словени“, „Македонската 
средновековна писменост и кни- 
жевност“, „Македонската печатар
ска дејност надвор од Македони- 
ja “, „Македоеските печатари и пе- 
чатници во Македонија“ и „Тугите 
печатници во Македонија“. Низ 
овие поглавја кои претставуваат 
еден континуитет во развитокот 
на печатарската дејност, главно 
вниманието е свртено на појавата 
и развојот на печатарството во 
Македонија, што ни дава јасна 
слика за состојбата на оваа зна
чаща дејност кај нас, за нивната 
појава и развојните можности и 
проблеми.

Вториот значаен труд на Ми- 
хајло Георгиевски „Манастирски
те библиотеки и читалишта во 
Македонија до 1912 година“, гово
ри за развој|ниот пат на библио
теките и читалиштата во Македо- 
нија и проблемите во нивната се- 
којдневна дејност. Авторот, биб- 
лиотекарската дејност и библио- 
текарството во целина го разгле- 
дува од аспект на еашето исто- 
риско минато, т.е. со првите еи- 
кулци и почетоците на оваа мош
не ценета дејност почнувајќи од 
Солунските браќа Кирил и Ме- 
тодиј, преку нивните ученици 
Климент и Наум, па cè до 1912 го
дина. Секако дека тој долг раз- 
воен пат на библиотекарството 
кај нас во минатото имал и одре-
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дени проблеми во орв ред со за- 
чувувањето /на целиот книжен 
фонд, бидеј!ш како што вели ав
торот во својот труд на едно мес
то од обемноста на овој фонд 
што достигнувал некаде и  до пе- 
десет товари книги, (многу малку 
во некой места се зачувал тој 
книжевен — библиотечек фонд во 
некой библиотеки. Некой од нив 
биле уништени, а некой прееесени 
во библиотеките надвор од Маке- 
донија. Но, сепак и окромната 
ризница на книги што останал од 
тој период говори за богатството 
на книжниот фонд и развојниот 
пат на оваа дејност во Македо- 
нија во минатото.

Во овој труд, во првиот дел 
Михајло Георгиевски се осврнува 
на создавањето и богатството на 
книжните фондови во некой по- 
големи манастирски библиотеки 
во Македонија, како на пример во 
Тиквешко, Кумановско, Тетовско, 
Битолско, Кратовско, Прилепско, 
Струмичко, Радовишко, Демирхи- 
сароко, Дебарско и друш библио- 
течни центри во Македонија.

Во вториот дел од овој труд, 
авторот се осврнува на некой раз
ве]™ проблеми на читалиштата 
во Македонија, како значајни кул
турно-образовни центри за задо- 
волување на широките образовни 
потреби на работайте луге и гра- 
ѓаните. Овој дел мету другого ja 
опфаќа и работата на читалиш
тата во Скоп je, Битола, Штип, Ве
лес, Охрид, Прилеп и во другите 
културно-образовни центри во 
Македонија. Секако дека отвора- 
њето и работата на овие читалиш-

та е условено од тогашните оп- 
штествено-економски, општестве- 
но-економски, општестве1но-поли- 
тички и културно-образовни при
лики за задоволување на образов- 
ните потреби, како од οπττττ, така 
и од специфичен карактер. Тие 
одиграле значајна улога во пре- 
несувањето на напредната мисла 
од областа ,на научното и култур- 
ното творештво.

Библиотеките и читалиштата во 
минатото многу придонеле за по- 
јавата и развитокот на напред- 
ното работничко движење во Ма- 
кедонија и за ширење на писмс- 
носта и културата, како и будење 
на националната свест кај напред- 
ната работничка и селанска инте- 
легенција и воопшто кај опте ра
ботай луе и грагани, за нивното 
богатење на напредната човечка 
мисла, за социјално, еационално, 
политичко и културно изградува- 
ње и тие создавало интерес за 
читање на разновидна литератур- 
на матери ja воопшто и во разви- 
вањето на читалачките интереси 
и во богатењето на општата и про- 
фесионална култура.

И двете книги побудуваат ин
терес кај читателот и го запозна- 
ваат со тогашниот развиток на пе- 
чатар ската, библиотечната и деј- 
носта на читалиштата во Македо
н к а , како значајни културно-обра
зовни центри што придонеле за 
напредокот на човечката мисла и 
во ширењето на образовавшего и 
културата кај широките народи и 
маси.

А. И.

219


