
Х Р О Н И К А  И Б Е Л Е Ш К И

Χϊ-το ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА C0JY30T НА ДРУШТВАТА НА 
ЙСТОРИЧАРИТЕ НА МАКЕДОНША — Осврт врз работата на Изврпшиот 
одбор на Сојузот и на Друштвата во внатрешноста на Реиубликата за 

времето од 25. XI 1972 до 27. X 1974 година

Другарки и другари делегата, 
почитуваеи колеги и гости.

На почетокот на нашиов пре- 
глед на двегодишната работа на 
СДИМ за периодот од 25. XI 1972 
АО денес, сакам да Be потсетам 
дека ова Х1-то по ред гоаишно 
собрание на нашиот Сојуз, соглас
но одлуката на Х-то собрание, го 
одржуваме на бреговите на пре
красного Дојранско Езеро во ис- 
торискиот Стар Дојран.

Општо е поэнато, а посебно на 
нас историчарите, дека Дојран е 
една од нај старите населби на Ма
кедонка, чии жители та прежи- 
веале сите бурни настани и про- 
мени што ja фундирале самобит- 
носта на македонската наци ja од 
нај стари времиња па до денеш- 
ната нејзина созреаност и поста- 
веност. Низ пожариштата и пепе- 
лиштата на балканските и Првата 
оветска војна како цврст бастион 
на самата граница на насилно рас- 
парчена Македоеија, тој, низ НО 
војиа на македонскиот народ од 
1941 до 1944 година и потоа до 
денес, во процесот на социјалис- 
тичката изградба, прераснува во 
модерна населба која станува, по- 
крај другото, и пријатно одмора- 
лиште за илјадници гости. Веру-

вам дека ja изразувам и Вашата 
радост, што во овие денови сме 
му и ние гости на нашиот Дојран.

Уште повеќе, нужно е да се 
яотсетиме како историчари, како 
што чувме вчера на Свечениот 
собир во Гевгелија. дека овие де- 
нови се совпагаат со Триесетго- 
дишнината на ослободувањето на 
Македонија и Дојран од фашис- 
^ичките окупатори. Во овие де
нови, по успешните борби со гер- 
манските окупатори на 6. XI 1944 
година, борците од ÏV-та бригада 
од 51-та дивизија на НО војска на 
Македонија, го ослободи и Дој- 
ран. Нека овој собир на македон- 
ските историчари, биде уште една 
евокација и признание за подви- 
зите на тие херои кои се избори- 
ја за слободата на дојранчани и 
на целиот македонски народ.

Другарки и другари,

Ние денес живееме во услови 
на бурни промани и опасни кри- 
зи низ кои минува мегународната 
заедница. Ги преживуваме кон- 
фликтните ситуации на Виетнам- 
ската и Израелско-арапската вој- 
на, како и cè уште нерешената 
Кипарска криза. Во мегународни-
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те одно си, социјалистичка Туго- 
славна на чело со другарот Тито 
стой на преден пост во борбата 
за мир и соработка со сите миро- 
л>убиви сили во светот. Таа е во 
водечкиот ред и на новата свет- 
ска сила на неврзаните земји кои 
се борат за мир и рамноправност 
мету народите од дел свет.

Сојузот на ДИМ, во изминати- 
ве две години постоеше и дејству- 
ваше во мошне значајните, исто- 
риските револуционерни промети 
во развитокот на самоуцравното 
социјалистичко ошптество во на- 
шата земја.

Сведоци: сме и актери во дла- 
боките промени во економскиот 
и општествен систем на Југосла- 
вија кои произлегуваат од новите 
уставни закони на Федерацијата 
и Републиките и од револуционер- 
ките смерници трасирани на Х-от 
конгрес на СКЈ и VI конгрес на 
СКМ. И ние историчарите, како 
општествена организирана силана 
своите работай места активно 
учествуваме во воведувањето на 
делегатскиот систем со самоуправ- 
ните оргаеи од општинските сто
пански и општествени организа
ции на здружениот труд па cè 
до таквите на Федерацијата. Све
доци сме и со нашата професио- 
нална квалифккуваност и политич
на поставеност придонесуваме во 
системот на социј алистичкото вос- 
питување и образование на мла- 
дите училишни генерации кои ќе 
бидат носители на идните уште 
поразвиени и попродлабочени со- 
цијалистички односи во нашето 
ошптество.

Другарки и другари,

СДИМ во изминативе две го- 
ш и , својата активност ja база 
раше и развиваше согласно но-

виот Статут на Сојузот донесен 
на Х-то Собрание во 1972 година 
и на двегодишната програма што 
Извршниот одбор на Сојузот ja 
донесе во почетокот на својот 
мандат.

Ако тршеме од ооновшхте ста- 
тутарни и програмски задачи на 
Сојузот во нашиот оеврт ќе се 
задржиме на неговата организа- 
циона поставеност и на хроноло- 
гијата на активностите на ИО и 
Сојузот во целина и на Друштва- 
та —- членови на Сојузот со нив- 
ните активности во реоните на 
нивното дејствување.

Сметаме дека низ овој глоба
лен оеврт и преглед на активнос
тите ќе бидат изнесени и регис- 
трирани сите познати и секогаш 
присутни проблеми кои се соста- 
вен дел на содржината на постое- 
њето и работењето на нашиот Со- 
јуз. Дискусијата може и треба да 
биде конкретизирана и усмерена 
кон давање оценки и заклучоци 
како смерници за идната работа.

Организационата и функцио
нален поставеност на СДИМ, 
неговиот ИО и неговата ак- 
тивност

Сојузот го сочинуваат Друшг- 
вата на историчарите на Скопје, 
Тетово, Гостивар, Струга, Охрид, 
Ресен, Битола, Прилеп, Титов Ве
лес, Кавадарци, Гевгелија, Стру- 
мица, Штип, Кочани, Виница, Про- 
биштип, Куманово и секцијата во 
Крушево.

Оите овие друштва како свое 
членство собираат преку 600 исто- 
ричари од вкупно околу 800 што 
ги има во целата Република. Дру- 
штвата ги раководат и Одбори из
брани на редовни годишни собра
н н а  со двегодишен мандат.
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Со работата на Сојузот мету 
Х-то и ова собрание раководеше 
ИО кој го сочинуваа: д-р Петар 
Стојанов — претседател, д-р Крсте 
Битоски — потпр етседател, Иван 
Маиевски — секретар, и членови 
мнр Никола Чинговски — претее- 
дател на Комисијата за организа- 
циони и идеолошки прашања, 
Дамјан Лепчевски — претседател 
на Комисијата за прашањата на 
наставата, потоа Даринка Пачем- 
ска, аоистеет на Филозофскиот фа- 
култет, Шутфи Рахими, професор 
на Педагошката академија во 
Скопје и претседателите на друшт
вата на историчарите: од Штип, 
Елица Пилатова, од Прилеп Наум 
Димовски, од Битола Рорѓи Бан
ковски и од Тетово Божидар Ва- 
совски.

ИО на Сојузот својата работа 
ja одвиваше преку 12-те седници 
на целиот состав, односно скоп- 
окиот состав на членовите на ИО, 
како и преку контакти и состано- 
ци со претседателите и членовите 
на ИО на Друштвата од внатреш- 
еоста, преку контакти и учество 
на седници на ИО на СДИЈ и не- 
говите органи, посети на друшт
вата во внатрешноста и во други- 
те републики и по писмен пат со 
сите организации, органи и пое- 
динци со кои се одржуваше кон
такт и соработка.

Од дневните редови на седни- 
ците и од секојдневната практика 
на ИО и неговото претседателство 
се издвојуваат повеќе проблеми и 
задачи кои беа разгледувани, ре
шав?,ни и остварувани. Одејќи по 
документамијата на ИО, иститеќе 
ги покажеме по тшвната хроно- 
логија.

Една од првите задачи, по кон 
ституирањето на ИО беше работа 
врз донееувањето на Програмата

на Сојузот за идната двегодишяа 
работа. Програмата беше донесе
на во почетокот на 1973 година и 
доставена до сите Друштва во 
внатрешноста со насочување пе
тите да изготват свои программ 
за работа. Паралелно со ова беше 
умножен и новиот Статут на Соју- 
зот и доставен на употреба на 
сите друштва со укажување и са- 
мите да изготват и донесат свои 
статути и правилници за работа.

Со оглед на тоа што 1973 го
дина, беше јубилејна 30-годиш- 
нина од создавање на КПМ од- 
нооно СКМ, Комисијата за идео
лошки и организациони прашања 
при ИО на Сојузот беше задолже- 
на и изработи Програма за учест
во на Сојузот во целина и на 
Друштвата во внатрешноста во 
прославата на тој јубилеј. Сите 
друштва на историчарите во вна
трешноста, според кивните извеш- 
таи се вклучија во локалните од- 
бележувања на тој настан. Според 
Програмата беше планирано и 
мошне успешно изведено одбеле- 
жување на создавањето на КПМ 
како Час на создавањето на КПМ 
што на 19 март 1973 година беше 
одржан во сите училшита во Ма
кедонка.

Во крајот на 1972 и почетокот 
на 1973 година ИО во соработка 
со Центарот за идеолошко и поли- 
тичко образование и студии на 
ЦК СКМ, Републичкиот завод за 
школство и Заводот за пжолство 
на Скоп je извршија подготовки за 
Републичкото советување за идеј- 
носта во наставата, програмите и 
учебниците по историја во учи- 
лиштата на СРМ на тема: Улога- 
та на наставата по историја во 
марксистичкото образование на 
младината. Советувањето се одр- 
жа на 22 и 23 јануари 1973 годи
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на и на него со свои уводни изла- 
гања настапмја:

1. Проф д-ρ Воислав Кушев- 
ски на тема: Улогата на наставата 
по историја во марксистичкото 
образование и воспитување на 
учениците,

2. Дамјан Лепчевски со: Проб- 
лемот на актуализациј ата на нас- 
тавното градиво по историја, и

3. Проф. д-р Данчо Зографски 
со: Улогата на наставата по исто- 
рија во формирањето на нацио- 
налната свест на младите поко- 
ленија.

На советувањето беа присуши 
231 историчари од целата Репуб
лика. 17 лица зедоа учество во 
мошне плодната и интереоната 
дискусија по проблемите од увод- 
ните излагања. Ние сметаме дека 
советувањето беше значаен при- 
донес во струйного усовршување 
на нашето членство што се зани- 
маваа со практичната настава по 
историја. Советувањето беше по
зитивно одбележено и во днев- 
сниот печат.

Во пролетта 1973 година се за- 
силија подготовките за учество на 
напште членови на VI-οτ конгрес 
на историчарите на СФРЈ што бе
ше закажан за почетокот на ок- 
томври во Будва. Во тоа време 
со свои реферати за настал на 
конгресот беа пријавени 18 маке
донски историчари. Темите беа 
во рамките на основната конгрес- 
на тема „Односот на селото и гра- 
дот низ историјата“ Конгресот се 
одржа од 6 до 10 октомври 1973 
година во Бечиќи крај Будва. Од 
пријавените македонски истори
чари на конгресот, по секции, на
стали] а само 5 референти и тоа:

1. Проф. д-р Александар Апо
столов, Последице велике економ-

ске кризе (1929—1935) за македон- 
ску аграрну привреду;

2. Д-р Александар Матковски, 
Миграције из села у град у Ма
кедонией од 16 до 18 века;

3. Д-р Ристо Поплазаров, Про- 
мени во македонските градови и 
села во третата четвртина на XIX 
век (1850—1878);

5. Д-р Орде Иванооки, Односот 
на КПЈ спрема македонското се- 
ланство (1919—1941);

5. Проф. Л>убен Лапе, Село и 
град Македонија крајем 18 и по- 
четком 19 века.

Со претходно непријавено сооп- 
штение во II секција, како шести 
македонски историчар, настали и 
Торге Миљковиќ со соопштение, 
Скопје во оветлината на новоот- 
криената гравура од 17 век. Трој- 
ца референти — професорите То- 
мо Томоски, Методија Соколов- 
ски и Андрија Лаиновиќ не нас- 
тапија поради службена зафате- 
ност и болеет. Останатите прија- 
вани до 18, не биле прифатени од 
научниот одбор на конгресот кој 
оценил дека истите биле надвор 
од рамките на основната тема.

Во рамките на претконгресниот 
собир — Вториот јутословенски 
симпозиум за наставата по исто- 
рија одржан на 6 октомври во 
Будва со својот реферат, „Неки 
проблеми националног и југосло- 
венског садржаја у наставним 
програмима из историје“, настапи 
проф. д-р Воислав Кушевски. На
ши претставници учествуваа во 
работата и на Втората интеркате- 
дриска конференција на Филозоф- 
ските факултети — катедри по ис- 
торија.

На VI-οτ конгрес и останатите 
собири во Будва покрај референ- 
тите учествуваа и околу 80 маке
донски историчари — членови на
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нашиот Сојуз. Некой учествуваа 
и во дискусиите на разните со- 
бири. Иако бројното учество на 
македонските историчари не беше 
мало сепак со бројот на рефе- 
реетите и дискутантите, по наше 
мислење, не можеме да бидеме 
задоволни. Сметаме, за наредниот 
VII конгрес што ќе се одржи во 
Нови Сад во 1977 година, ќе треба 
да се извршат потамелни подго
товки за настал на пошлем број 
и со поквалитетни реферати и 
дискусија на македонските исто
ричари.

Во рамките на подготовките за 
учеството на VI-οτ конгрес од НО 
на СДШ беше побарано да се 
делегира претставник на нашиот 
Сојуз кој ќе учествува во п рет
ворите меѓу СДИЈ и Сојузот на 
советските историчари за созда- 
вање Програма на идна соработ- 
ка. Од страна на нашиот извршен 
одбор, за горната цел, беше деле- 
гиран д-р Глигор Тодоровски, ди
ректор на ИНН. Од почетните 
преговори, кои започнаа на кон- 
гресот · во Будва, до денес д-р То
доровски е задржан како посте
ган член на југословенската ко- 
мисија за претстојните преговори 
во Москва во декември о. г. На 
VI-οτ конгрес во Будва, по ивици- 
јатива на ПО СДИЈ дојде до сред- 
ба мегу претседателот на СДИ на 
CP Србија д-р Пера Милосавље- 
виќ, претседателот на овој Сојуз 
д-р Петар Стојанов и д-ip Глигор 
Тодоровски, од одна страна и прет- 
седателот и секретарот на Друшт- 
вото на историчарите на Бугарија 
од друга. Во разговорот обострано 
се истакна потребата за потесно 
запознавање и соработка. Бугар- 
ските историчари ветуваа дека ќе 
ja разгледаат иницијативата и ве- 
тија позитивен развој на идна со

работка. Меѓутоа, до денес не дој- 
де до продолжување на контакти- 
те иако ние ja иокажавме готов- 
носта за натамошни средби и со
работка. Познато е дека во рам
ките на VI-οτ конгрес се одржа 
и редовното собрание на СДШ. 
Нашиот сојуз на собранието го 
претставуваа 9 делегати. На собра
нието се избраа нови раководни 
тела на СДИЈ на чело со прет- 
седателот на новиот НО, проф. д-р 
Бранислав Вранешевиќ од Нови 
Сад. Во ИО на СДИЈ беше избран 
по функција и претседателот на 
овој сојуз д-р Петар Стојанов. На 
годишното собрание беше одлуче- 
но, на предлогот на Постојаната 
комиеија за настава на СДИЈ и 
по согласност на присушите де- 
легати на нашиот Сојуз, Третиот 
југословеноки симпозиум за нас- 
тавата по историја да се одржи 
во 1974 година во Македонија, а 
домаќин-организатор да биде на
шиот Сојуз. Во деновите на кои- 
гресот македонските историчари 
направија полудневна екскурзија 
од Будва во Цетиње.

Од активноста на Сојузот за 
одбележување е и неговото вклу- 
чување во акциите на Републич- 
киот координационен одбор за 
солидарност со земјите настрада- 
ни во војните и од елементарни 
непогоди. Потпретседателот на со- 
јузот, д-р Крсте Битоски е деле- 
гиран во Републичкиот одбор и 
преку изготвениот алел и програ
ма на истиот беа вклучени и Дру- 
штвата во внатрешноста од Ре- 
публиката во акциите што се до
бивав таму.

ИО преку претседателот актив
но учествуваше во подготовките 
на Републичката културно-просвет- 
на заедница за програмирање на 
соработката со КП заедници на
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CP Србија, Б и X, Црна Гора и 
Словенија. Се изготвија пиомени 
предлози — програма за соработ- 
ка на нашиот Сојуз со соодвет- 
ните друштва во споменатите ре
публики во рамките на договоре- 
ната соработка меѓу КП заедни- 
ци. Меѓутоа, КП заедница на Ма- 
кедонија до денес не го извести
ла овој Сојуз за постишатите ре- 
зултати од тае претвори и про- 
грамираьье на соработката.

Во почетокот на 1974 година 
ИО ее зафати со подготовките за 
одржување . на III југословенски 
симпозиум за наставата по исто- 
рија. Па 15 март се одржа еоста- 
нок меѓу Комисијата за оимпозиу- 
мот при ИО на Сојузот и Посто- 
јаната комисија за настава при 
ИО на СДИЈ. Па состанокот се 
утврди датумот и местото и про- 
грамата на Симпозиумот. Симпо- 
зиуиот се одржа на 4 и 5 сезтгем- 
ври 1974 година во Охрид. Во све- 
чениот дел од програмата по от- 
ворањето и поздравот на гостите 
и учесниците на симпозиумот, по 
повод 30-годишнината од Првото 
заседание на АСНОМ, професорот 
д-р Александар Христов одржа 
предавање за значењето на Прво
то заседашше на АСНОМ и созда- 
вањето на првата македонска сло- 
бодна држава. Во работниот дел 
на Симпозиумот се прочитаа след- 
ните реферата:

1. Некой споредбени методо- 
лошки концепциски аспекта на 
паралелните учебници по историја 
во ооновните училишта и гимна- 
эиите во СФРЈ — проф. м^р Вла- 
до Картов.

2. Дидактичкото обликување на 
современиот учебник по историја 
— проф. Благота Драшковиќ.

3. Прилагодување на учебникот 
на возраста на ученикот — проф. 
Јованка Јовановиќ.

4. Ефикасноста на работата со 
учебниците во развивањето на ис- 
ториското мислење — проф. Дам- 
јан Лепчевски.

5. Маркоистачката усмереност 
на учебниците по историја — 
проф. Милутин Перовиќ и Нови- 
ца Аекиќ.

6. Местото и функцијата на ра
ботниот учебник по историја во 
процесот на современата школска 
настава и учење — проф. Олга 
Салцер.

7. Местото и улогата на НО азој- 
на и современите настани во учеб
ниците по историја -— проф. Раде 
Дамјановиќ и Стеван Игшгќ.

8. Некой прашања во историја- 
та на нашите народи и учебниците 
по историја — проф. д̂ р Воислав 
Кушевски.

9. Учебниците и вонучебничка- 
та литература по историја и зас- 
тапеноста на идеите на заеднич- 
кото кај народите и народностите 
во СФРЈ — проф. Петар Пекариќ.

10. НО војна, Народната рево- 
луција и современата историја ка- 
ко на] значај ни компонента во не- 
гувањето на духот на заедништво- 
то на народите и народностите на 
СФРЈ — проф. Новица Аекиќ.

По рефератите се водеше плод
на и интересна дискусија и се 
дадоа мошне конструктивни пред
лози за идната работа со учебни
ците и наставата воошито. Се сме
та дека симпозиумот беше успе
шен и мошне корисен за преку 
тристате присуши историчари од 
цела Југославија. Истиот беше и 
лично поздравен од претседателот 
на СДИЈ проф. д-р Бранислав Вра- 
нешевиќ. Симпозиумот го следеа
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и бројни новинари и репортери 
на дневниот печат, радиото и те- 
левизијата.

Како предсимпозиумска актав- 
ност на нашиот еојуз во соработ- 
ка со Центарот за идеолошко и 
политичко образование и студии 
на ЦК СКМ и Републичкиот завод 
за школство на 2 и 3 ноември, 
пак во Охрид, се одржа семинар 
за наставата по историја за про- 
фесорите од средните училишта 
во CP Македонија. На истиот се 
поднесоа следните реферата:

1. Коментар на наставната про- 
грама по историја за шмназиите 
и стручните училишта — референт 
проф. Дамјан Лепчевски и коре- 
ференти: проф. д-р Воислав Ку- 
шевски и проф. Драган Кузма- 
новски.

2. Израонувањето на социа
лизм от во светските процеои — 
проф. д-р Момир Стојковиќ од 
Белград.

3. Судирот на Југославија со 
Коминформот и неговото значе
нье за развојот на современиот со- 
цијализам— проф. др  Сава Жива- 
нов, Белград.

4. Ооновните карактеристики 
на современиот свет — проф. др  
Бранко Прибиќевиќ, Белград.

5. Општествено-економските и 
социј алейте последици на научно- 
техничката револуција во светот 
— проф. др  Момир Стојксквиќ.

6. Современиот развој на меѓу- 
народните политички односи — 
Местото и улогата на Југославија, 
со посебен осврт на одессите со 
земјите во развој — м р Стојан 
Андов, член на ИК ЦК СЕХ

По поднесувањето на рефера- 
тате семииаристите водеа плодна 
дискусија. Па семинарот присуст- 
вуваа околу 120 историчари од

Републиката. Истите присуствуваа 
и на Ш  југословенски симпозиум.

Можеме да констатираме дека 
и Семинарот и Симпозиумот во 
целика во третманот на наставни- 
те проблеми по историја и со пре- 
давањата од современата оветска 
и југословенска историја беа бо
гат прилог во стручното и марк- 
систичкото усовршуваьье на сите 
присущи историчари од СРМ и 
СФРЈ. Пред некој ден ИО на СДИЈ 
до претседателот на овој сојуз ис- 
прати писмееа благодарност за 
ИО на нашиот оојуз за мошне 
уопешното организирање и одр- 
жување на III југословенски сим
позиум. Во договор со постојана- 
та комисија при ИО СДИЈ и Ре- 
дакцијата на сп. „Настава исто- 
рије“ одлучено е сите реферата 
од Ш  југословенски симпозиум 
да се објават во списаеието.

Во изминативе две години ио- 
крај наведениве активности ИО 
решаваше и други бројни тековни 
задачи. Развивајќи ja соработката 
со историчарите во внатрешноста 
на Републиката тој ja помогла 
инициј ативата за создаваем на 
новите друштва на историчарите 
во Гостивар, Виница, Пробиштил 
и секцијата во Крушево. Насто- 
јуваше да заживи активно ста и 
во Куманово, Кичево и други мес
та. На барање на самоуправните 
органи на издавачката куќа „Кул- 
тура“, Советот на Историскиот му
зе ј, Филозофскиот факултет, Ин- 
ститутот за национална историја, 
Заводот за заштита на спомени- 
ците и други организации и ин
ституции, ИО делегираше членоози 
на Сојузот кои во дотичните орга
низации се мошне активен во ра- 
ботата на нивните самоуправни 
тела. Во оргалите на СДИЈ исто 
така членуваат и активно работат
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членовите на овој сојуз: во Науч- 
ниот одбор за VII конгрес проф. 
Љубен Лапе; во Редакцијата за 
III -книга на историографијата на 
Југоелавија што се подготвува за 
XIV мегународен конгрес во Сан 
Франциско во 1975 година како 
член и автор проф. д-р Бранко 
Панов и како автор д-р Алексан- 
дар Матковски; во Редакцијата 
на ЈИЧ д-р Александар Стојанов- 
ски; во Настава историје проф. 
Воислав Кушевски; во Акта исто
рика д-р Иван Катарциев; и во 
Постојаната комисија за настава 
на СДИЈ Дамјан Лепчевски.

Голем број членови на нашиот 
сојуз од научната и наставната 
практика со свои статии и други 
прилози се постојано присутни на 
страниците на нашего списание 
Историја, Гласникот на ИНИ, На
става историје, ЈИЧ и други спи- 
санија и весници. Плодна е рабо- 
тата и во пишувањето на моногра
фии и студии, хроники, зборници 
и други трудови од области на 
македонската историја. Нашите 
историчари се речиси секогаш 
присутни со помал или поголем 
број реферати и соошптенија на 
разни собири, конгреси, оимпозиу- 
ми, советувања, дебати како во 
Македонија и Југославија така и 
во странство.

Нашиот сојуз активно сорабо- 
тува и контактира и со сите Ре
публички и локални општествено- 
политички и стручки организации, 
институции и здруженија. Во рам- 
ките на ова, пред одржувањето 
на V i-от конгрес, делегација на 
нашиот сојуз беше примена од 
претседателот на Републичката 
конференција на ССРНМ друга- 
рот Бошко Станковски кого го 
запозна со подготовките за учест-

вото на македонските исторончари 
на конгресот.

Нашиот сојуз исто така одр- 
жува соработка и контакти со си
те републички и покраински друш- 
тва на историчарите на Југосла- 
вија. Тие врски и соработка се 
одвиваа по повод разни семина- 
ри, прослави, а особено околу 
III-от југословенски симпозиум. 
Наш претставник присуствуваше 
на Собранието на Згодовгшското 
друштво на СР Словенија во Пи- 
ран и Трст и на оимпозиумот „500 
годйни од селанските бунтови во 
Хрватска и Словенија“ во Сту- 
бичке Топлице. На нашиот сојуз 
на Ш-от југословенски симпозиум 
и семинарот во Охрид му госту- 
ваа: претседателот на СДИЈ проф. 
д-р Бранислав Вранешевиќ, прет
седателот на Друштвото на исто
ричарите на СР Дрна Гора м-р 
Миомир Дашиќ и други гости во 
други прилики.

Овде е нужно посебно да ja 
истакнеме соработката на Cojy- 
зот и помошта што ja добиваше 
од управите на ИНИ, Катедрата 
поисторијана Фил. факултет, Цен- 
тарот за идеолошко и политичко 
образование и студии на ЦК СКМ 
и Републичкиот завод за школство 
и други институции, на кои во 
оваа прилика им изразуваме бла- 
годарност.

На крајот сакаме да подвлече- 
ме дека постојат и други бројни 
активности од помал и споради
чен карактер, кои поради времеп- 
ска и просторна ограниченост на 
овој осврт, ги оставаме да се иска- 
жат во дискусијата.

При крајот на својот мандат, 
задолжен по Статутот, овој ИО 
се зафати со организирањето на 
ова собрание. Со активна соработ
ка на Друштвото на историчарите
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во Гевгелија, вчера бевме присут- 
ни на свечениот собир посветен на 
30-годишнината од Првото заседа
ние на АСНОМ. Со тоа нашиот 
сојуз даде уште еден прилог во 
шлемата прослава на создавање- 
го на првата македонска слободна 
држава во рамките на братската 
заедница на социјалиетичка Југо- 
славија.

II

Активноста на Друштвата so
внатрешноста на Републиката

Аругарки и другари,

Во вториот дел од овој осврт 
сакаме да се задржиме на актив
носта на Друштвата сво внатреш- 
коста на Републиката кои како 
здружени членови го сочинуваат 
нашиот еојуз.

Уште на почетокот треба да ис- 
такнеме дека за активноста на по- 
векето друштва не располагаме 
со никакви податоци. Тие, иако 
беа благовремеыо и писмено за- 
молени, до ИО не доставија ни- 
каков извештај за својата двего- 
дишна работа. Иоклучок прават 
друштвата на Витала, Прилеп, 
Штип, Струмица и Охрид од кои 
последниве две извештаите ги до
ставила на ден-два пред Собра- 
нието. Сепак од малкуте извеш- 
таи, и од други познавања и по
датоци со кои раополага ИО, ќе 
се обидеме да направиме еден пре- 
глед однооно глобална проекција 
ко ja би се однесувала на сите 
друштва во Републиката.

ДМ на Битола: Во рамките на 
програмата за 1973 и 1974 година 
друштвото живеело редовен орга- 
низационен живот собирај1ш: во

своите редови и активности сколу 
50-тина членови. 40 членови редоβ- 
ι-ιο  си ja плаќале членарината, што 
е мошне ретка појаѕва кај остана- 
тите друштва. Друштвото учест- 
вувало и организирало неколку 
значајни прослави. Во јануари 
1973 година тоа одржало соста- 
еок посветен на 100-годишнината 
од рагањето на Годе Делчев. Бил 
поднесен реферат „Врастеноста на 
револуционерниот лик на Годе 
Делчев во НОВ и Револудија во 
Б и т о а с к о “, како и библиографска 
информација во врска со одржа- 
ниот симпозиум во Штип посветен 
на Годе Делчев. Друштвото се 
вклучило и во прославата на 30- 
годишнината на КШ. Учествувале 
сите историчари од сите училиш- 
та. Било умножено типско преда- 
вање и доставено до сите училиш- 
та и младински активи. Предава- 
њето било објавено и во „Битол- 
ски веоник“. Во соработка со За- 
водот за школство друштвото во 
март 1973 година одржало совету- 
ваьье на кое биле разгледаеи пр об
ломите: марксизмот во образова- 
нието и воспитување на младите 
поколанија, улогата на историјата 
во формирањето на општествената 
и националната овеет и Париската 
комуна преку методски приказ. Во 
август 1973 година и август 1974 
биле одржани оеминари и разгле- 
дани: Новиот устав на СФРЈ и 
проблемите за иидивидуализадија 
за наставата по историја, слобод- 
ните активности во наставата по 
историја, образованието во Рево- 
луцијата на Х-от конгрес на СКЈ 
к вклучувањето на локалната ис- 
торија во наставата по историја. 
Во ноември 1973 година друштво
то во соработка со Сојузот на бор- 
ците ja одбележало 30-годинши- 
ната од создавањето на македон-
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ските бригади и II-το заседание 
на ABHOJ. Одбележувањето било 
организирано преку директен раз
говор со академикот Михаило Апо- 
столски. Во почетокот на 1974 
друштвото ja одбележило 50-го- 
дишнината од смртта на Ленин. 
Преку час за Ленин во сите учи- 
лишта биле одржани предавања 
за животот и делото на Ленин. 
Секциите на млади историчарипо 
училиштата одржале посебни сос- 
таноци на таа тема. Членови на 
друштвото во одбележувањето на 
споменатите и друш бројии нас
тали и личности со свои прилози 
кастапувале и преку Радио-Бито- 
ла и во „Битолски весник“ и тоа 
за Геноцидот врз Евреите, за Пр- 
ви мај, за Денот на Кирил и Ме- 
тодиј, за епопејата на Сутјеока, за 
херoj ската смрт на Тодор Анге- 
ловски, за П-то заседание на 
ABHOJ и Првото заседание на 
АСНОМ и други настани. Стиму- 
лирајјќи ja активноста на секциите 
на млади историчари во учимш- 
тата, во соработка со Заводот за 
школство и Основната заедница 
за образование друштвото органи- 
зтграло натпревари — олимпијади 
по историја. Такви олимпијади 
биле организирани за 70-годишни- 
ната од Илиыденското востание. 
30-годишнината од создавањето на 
КПМ и за П-то заседание на 
АВПОЈ. Членови на друштвото 
учествувале на Семинарот и сим- 
позиумот во Охрид во септември
о. г.; како и во изготвувањето на 
программ за прослави и јубилеи, 
спомен-плочи и паметници, со при
лози во стручните списанија и 
другиот печат. Друштвото интен- 
зивсо ооработувало со Сојузот на 
борците и со Матицата на иселе- 
5ищите, а учествувало и во акци- 
јата на солидарноста со борбата

на народите против колонијализ- 
мот. По -cè ова можеме да заклу- 
чиме дека битолското друштво ра
ботело програмирано, организира
но и искажало значајни резул- 
тати.

ДМ ЕО Прилеп : Друштвото брои 
50 членови и врз основа на Ста- 
тутот и двегодишката програм-а и 
во соработка со боречките орга
низации, Социјалистичкиот сојуз, 
Сојузот -на комунистите, гарнизо- 
нот на ЈНА како и со Друштвото 
за наука и уметност во градот, 
било целосео вклучено во профе- 
оионалната активност на истори- 
чарите по училиштата и во огаите- 
ствено-политичкиот и културен 
живот во градот. Друштвото учест
вувало во прославата на З0.-годиш- 
нината на КПМ, создавањето на 
македонските бригади, I-от кон- 
грес на НОМСМ, Преспанското 
советување и П-то заседание на 
АВНОЈ и Првото заседание на 
АСНОМ и во одбележувањето на 
патр0)ните празници на училишта
та, во акцијата на солидарноста 
со поробените народи и друго. 
Членовите на друштвото биле ак- 
тивни членови на разни одбори 
и комисии за прослави и други 
собири и реализатори на разни 
приредби, рецитали, квизчнатпре- 
вари, предавачи, референти и дру
го. Друштвото во општинскиот од- 
бор за прославата на КПМ имало 
три члена. Членови на друштвото 
учествувале во редакциј ата -и пи- 
шувањето на монографијата за 
Прилеп и Прилепско низ истори- 
јата. Сега учествуваат во органи- 
зациониот одбор за претстојниот 
научен собир „Прилеп и Прилеп
ско во НОБ од 1941“. На собирот 
тројца членови на друштвото ќе 
настапат со свои реферати. Во со
работка со Работничкиот универ-
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зитет, Сојузот на соци ј алистичка- 
та младика и Заводот за нжолство 
друштвото изработило типски ре
ферат за читање во сите стопан
ски организации, установи и учи- 
лишта каде што биле одржаеи ча- 
соази посветени на КПМ. Во некой 
училишта друштвото организира- 
ло и изложби за историекиот раз
вод на КШ и КПМ. Историските 
секции организирале квиз-иатпре- 
вари мету средните училишта и 
гареизонот на ЈНА на тема „НОВ 
во Јутославија, Македонија и При- 
лепско“. На собирот во Дабеица 
за формирање на одредот „Дими- 
тар Влахов“ предавањето го одр- 
жал, проф. Наум Димовски, црет- 
седател на друштвото. Сличен ре
ферата одржале членови -на дру
штвото и по повод Дабничкото 
клање, и на свечената академија 
за П-то заседание на ABHOJ, за 
Кузман Јосифовски-Ниту, за Мир- 
че Ацев. Биле емитуваыи и две 
радио-ршортажи за Богомилскиот 
гюход и за Првата македонско- 
косо® ска бригада. За стручно ме- 
тодско и педагошко усовршување 
на членството се одржале повеќе 
советувања и дебати за ноеите на- 
ставни програми. Во Кривогашта- 
ни бил организован семинар на 
кој членството било информирано 
за V i-от KOiKrpec на историчарите 
на Југославија и за П-от југосло- 
венски симпозиум за настава. Се 
разработило и напаствието за 
марксистичкото образование и сло- 
бодиите ученички активности по 
историја. Членови на друштвото 
присуствувале на советувањето во 
1973 год. во Скопце, на VI-οτ Кон- 
грее на СДИЈ на П-от и Ш-от сим
позиум за наставата, иа Гоцевите 
л,енови во Делчево, на оеминарот 
во Охрид и на други собири. За 
посебно истакнување е активно-

ста на членовите на друштвото во 
работата со секциите на млади 
историчари. Секако пример за по- 
фалба е колегата Чавковски Дра- 
ган што на сите натпревари од 
општинските до федерацијата не- 
говите млади историчари освоју- 
вале први места за своите знаења 
од историјата. За одбележување 
е исто така и тоа што сите чле
нови на друштвото се претплате- 
ни на сп. Историја, и шлем број 
училишни библиотеки се снабде- 
ни со изданијата на ИНИ. Тек- 
стот за историјата на Тутунскиот 
комбинат во Прилеп е нашппан 
од членовите на друштвото Ц. Бе- 
личанец и И. Кузманавски. Друш
твото на историчарите во сора- 
ботка со Друштвото за наука й 
уметност и Заводот за школство 
и проф. А». Лапе се иницијатори 
за формирање на Музеј на про- 
оветата во Прилеп. Членовите на 
друштвото мошне активно учест- 
вуваат и раководат во разни оп- 
штествеко политики и стручни 
управни органи и организации ка- 
ко на пример: еден делегат на 
Републичкото собрание, претееда- 
тел на општ. конференција на же
ните, неколку одборници во општ. 
собрание, 5 предавачи во Школа- 
та за самоуправувачи, 2 члена во 
Советот на историекиот архив, 
еден во управата на Музејот и 
еден член во И О на С ДИМ.

Сметаме дека ваквиот преглед 
на акти/вноста на ДИ во Прилеп 
покажува дека пашите колет во 
Прилеп си го нашле своето вис- 
тинско место и улога во иашето 
општество.

ДИ во Штип: Во друштвото 
членуваат околу 50 члена. По по
вод и-га значајни јубилеи члено
вите на друштвото одржале пре
давала: Прилошт на Ленин во
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историјата, Создавањето на КПМ, 
Ι-το и ΓΙ-το заседание на AB НОТ, 
Ι-το заседание на АСНОМ и мно
гу други предавања. На 19 март 
1973 год. бил одржан посебен час 
за создавањето на КПМ. Во рам- 
ките на неделата на солндарноста 
било одржано посебно предавање 
за борбата на виетнамскиот народ 
за ослободување. Во 1973 и 1974 
година друштвото организирало 
општински натпревари на млади 
историчари — 60 учешщи. Мла- 
дите историчари од шмназијата 
„Славчо Стојменски“ мошне ус
пешно учествувале во ТВ квизот 
„Црешовото тонне“. Членови на 
друштвото учествувале во подго
товите на тематската изложба 
(подвижна) посветена на И-от 
пљачковички партизански одреди 
подготвиле подвижна програма за 
сите села во кои постојат училиш- 
та. Штипските историчари учест
вувале на еите републжчки и со- 
јузни семинари, симпозиуми, со- 
вегувања и на VI-οτ конгрес. Чле- 
еовите на друштвото се активни 
членови во бројни самоуправни 
органи и установи во градот. Сите 
член0)ви на друштвото се претпла- 
тени на сп. Историја. Мошне го
лема активност покажала групата 
историчари-предавачи преку Ра- 
дио-станицата Штип. Биле емиту- 
вани предавањата: 1ШЈ во поврзу- 
вањето на борбата на работнич- 
ката класа со нащюнално-ослобо- 
дителното движенье на македон- 
скиот народ од 1935 до 1941, Ин- 
тернационализмот на КПЈ на тло- 
то на Македонија, Развојниот пат 
на СКОЈ во периодот на НОВ во 
Македонија. Во врска со наста- 
вата по историја друштвото одр- 
жало советувања и дебати врз 
проблемите: Актуализадијата на

наставата по историја, Улогата 
на историјата во воспитувањето 
на младите во духот на југосло- 
венскиот социј алистички патрко- 
тизам, Користењето на музеј от во 
наставата по историја, Обработка 
на наставна единица со помош 
на архивска граѓа, користење на 
графички средства во наставата 
и др. За посебно истакиување од 
активноста на друштвото во Штип 
е организирањето на прибирањето 
податоци и материјали за падна- 
тите борци од Штипска околија 
и нивната обработка и објавување 
во вид на Зборник. Создадена е 
работка трупа — родакција од 5 
историчари, ко ja во соработка со 
Општинското собрание, Народниот 
музеј и Сојузот на борците lie 
треба да го издаде Зборникот на 
паднатите борци во Шткпско. Оваа 
инициатива треба да добие пол
на поддршка и од нашиот Сојуз 
а и да послужи како гример и 
на другите друштва за слични ини- 
цијативи и активности.

*

Од извештаите на друштвата 
од Охрид, Струмица и Гевгелија, 
иако во пом ала мера, може да се 
види слична активност, додека од 
останатите друштва немаме речи- 
си ниеден податок за нивната ак
тивност. Сепак, и без писмените 
извештаи, тврдо веруваме дека и 
тие друштва повеќе или помалку 
развивале сличе-ш  актиности како 
и нивните колеги од Битола, Штшт 
или Прилеп. Сметаме дека во дис
ку сиј ата делегатите на тие друшт
ва ќе ja надополнат сликата и ак- 
тивноста на сите друштва во Ре- 
публиката во целина.

Ние и со овие податоци, сме
таме дека можеме да бидеме на- 
полно задоволни од професионал-
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яата, оргакизационата и опште- 
ствено-поАитичката поставеност и 
улога на историчарите во С? Ма- 
кедонија, оргаиизирани во СДИМ.

На крајот на овој ооврт да ja 
споменеме и членарината ко ja ка
ко проблем — секогаш решаван 
и не дорешен — останува и по- 
•натаму како проблем. Можеби ис- 
клучокот во Битола, или во некое 
друго друштво, каде што члена- 
рината редовно се собира, е посе- 
бен феномен — но секако тој на- 
ведува на размислување и барање 
порадикално решение. Одовде про- 
излегува потребата од посолвдна 
евидеиција на членството — спи- 
соци — што беше започната а не 
е довршена.

За работата на Редакцијата на 
сп. Иеторија, орган на Сојузот, ќе 
оставим© да реферира самата Ре- 
дакција односно одшворниот уред- 
еик проф. д-р Bojo Кушевски. Пие 
само ке укажеме на нужиоста од 
регулирање на извесни статутар- 
ни регулативи во односите на Ре- 
дакцијата на списанието и Cojy- 
зот, за потребата за создавање на 
йздавачки совет и друго.

Пред да замолиме за разреш- 
нкца, ќе се задржнме уште на 
некой проблеми и ќе искажеме 
некой сугестик и предлоэи за во 
иднииа:

1. Како неопходност се намет- 
нува учеството на Сојузот во ра
ботата на Ш-тата книга на исто- 
риографијата на Југославија што 
се подготвува за меѓунар одниот

конгрес на историчарите што ќе 
се одржи во Сан Франциско во 
1975 год. На конгресот по одлука 
на меѓународното било како прет- 
седател на одна секција ќе учест- 
вува проф. д-р Александар Апо
столов. Нашиот Сојуз треба да се 
ангажира за обезбедување пре
сто ј от на Апостолов во Сан Фран
циско.

2. За престо јниот VII конгрес 
на СДИЈ во Нови Сад во 1977 год. 
Сојузот треба да се подготви со 
реферати и референти. Темата на 
конгресот . ќе биде „Друштвена 
структура и друштвени покрети“. 
Член на научниот одбор на кон
гресот е проф. Љубен Лапе.

3. Сојузот треба што подобро 
да се подготви со предавачи и 
учесници на ÏV југо словенски 
симпозиум за наставата по исто- 
рија што ќе се одржи во 1975 го
дина во СР Хрватска.

4. Сојузот ќе треба да ja пот· 
сили започнатата соработка со 
ДИ на СР Црна Гора и зајакну- 
вање на истата со другите друшт- 
ва во СФРЈ, особено со ДИ на СР 
Србија и СП Косово.

5. Сојузот Ike треба да се зало
жи за конкретна помощ на дру- 
штвата во Републиката што се во 
стагнација и во создавањето нови 
каде што има услови да се соз- 
дадат, и тоа во Крива Паланка, 
Делчево, Берово, Дебар, Неготино 
и други.

6. Членови на Сојузот да се де- 
легираат ово редакциите на ЈИЧ,
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Настава, историја и Акта хистори- 
ко-економика.

На крајот, драги другарки и 
другари, дозволете ми да изразам 
благодарност на сите члееови на 
сегашниот И О на Сојузот кои се- 
срдно се залагаа во иеполнување- 
то на эадачите што стоеја пред 
нив, а посебно на нашиот почесен 
претседател проф. Љубен Лапе кој 
секогаш одвојуваше време да уче- 
ствува и да пом ете во работата 
на ИО.

Го молам Собранието да даде 
разреши-жца на досегашниот И О 
и да избере нов за раководење 
со Сојузот во наредните две го
дна ш.

Благодарим.

27. X. 1974, Дојран

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на И О на Сојузот на друштеата на 

историчарите на Македонией 
д-р Петар Стојанов

И З В Е Ш Т А Ј
На Редакцијата на списанието „Историја“ — орган ва Сојузот на исто- 
риските друштва на CP Македонија за иериодот меѓу X и XI собрание

Драги другарки и другари, ко- 
лепжи и колеги,

Редакдијата која што ви го 
поднесува извештајов, во состав: 
Томо Томоски, редован профе- 
сор на Филозофско-историокиот 
факултет; д-р Миле Тодоровски, 
виш научен соработник -на Инсти- 
тутот за национална историја; др  
Глишр Тодоровски, директор на 
Институтот за национална истори- 
ја; Благо ja Цветковски, професор 
на Педагошката академија во 
Штип и Bojo Кушевски, вонреден 
професор на Филозофскопистори- 
скиот факултет (главен и одгово- 
рен уредник) — е избрана на по- 
следното годишно собрание на 
Сојузот.

Согласно Статутот на Сојузот, 
на својата прва седница (на 23 
февруари 1972 година), Редакција- 
та го избра за свој секретар дру- 
гарот Диме Димески, асистент 
на Филозофско-историскиот фа
култет, кој и порано ja вршеше 
таа должност.

Уште на споменатиот состанок, 
Редакцијата ои постави како глав
на задача благовремено планира- 
ње на броевите за 1973 и 1974 го
дина. Благодарение на опстојното 
разгледување на насоките во кои 
треба да се одвива работата на 
Редакцијата, истата можеше да 
прибира материјали за да ш ком- 
плетира (оформи) наредните брое- 
ви на органот на Сојузот.

Разгледуваj 1ш ja својата прет- 
стојна работа, Редакцијата зазеде 
цврст став да ja продолжи досе- 
гашната ориентација на претход- 
ните редакции по однос на физио
номиста на списанието, која веќе 
со годней е оформувана и по која 
впрочем, Списанието е «веќе по- 
знато во нашата (и не само на
шита) јавност, како историограф- 
ско списание, кое ими и акценти- 
рана рубрика за наставата по ис
торика, така неопходна за нашето 
членство. Може да се рече дека 
токму широката проблематика 
што ja третира нашето списание 
го чини оригинално, привлечно а 
би рекле и популарно, задоволу-
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