
учествуваат во работата на соби- 
рот и да дадат кратки известува- 
ња од своите реферата.

Откако беа ислушани спомена- 
тите реферата на 3 и 4 ноември 
се разви интересна дискусиja, во 
ко ja се покренаа некой нови пра- 
шања сколу ликот и дејноста на 
Јане Сандански и се дадоа дооб- 
јаокувања на веќе познати наста- 
ни од македонскою национално- 
ослободително движење поврзани 
со револуционерната активиост на 
Сандански.

Во 13 часот на 4 ноември 1975 
година академикот проф. Димитар 
Митрев со еден мал пригоден го
вор го затвори Научниот собир. 
Во него проф. Митрев нагласи де
ка овој собир бил „вонредно пло
ден и разностраыо ефектен“. Ре- 
фератите и диску спите многу при- 
донесоа за дорасветлување на ли
кот на .Тане Сандански“ — заклу-

чи академикот проф. Димитар 
Митрев.

На крајот треба да истакнеме 
дека градот Струмица се покажа 
добар домаќин на оваа манифес- 
тација. Поголем брсј општествено- 
политички и културно-просветни 
работници, ученици од гимнази- 
јата „Тане Сандански“ и економ- 
ското училиште „Вел>ко Влаховик“ 
и други граѓани на Струмица со 
интерес ги слушаа рефератите и 
дискусиите на учесниците на Со- 
бирот. Аокалната радио-станица 
исто така даваше опширни извес- 
тувања за работата на собирот. 
Учесниците на собирот на покана 
од Димитар Гошев, директор на 
шмназијата „Тане Сандански“, ja 
посетиј а оваа гимназкја што го 
носи името на овој наш истакнат 
национал-револуционер и народен 
водач.

Д. И. и Д. В.

IV МЕГУИАРОДЕН СИМПОЗИУМ ЗА БАЛКАНСКИ ΦΟΛΚΛΟΡ

Под покровителство на Собра- 
нието на CP Македонија, на 7 и 
8 јули 1975 година во Охрид, се 
одржа IV меѓународен симпозиум 
за балкаискиот фолклор. Оимпо- 
зиумот веќе стана традиционален 
и се одржува секоја втора година 
во траење од два дена (7 и 8 јули), 
а во организација на Институтот 
за фолклор на СРМ.

За годинаишиов симпозиум за 
балкаескиот фолклор беа предвы- 
дени за работа следыите теми:

1. зимските обичаи, песни и 
штри на балканските народи;

2. современите методи и сред
ства при собирањето на фолкло- 
рот; и

3. византиската музика и фол- 
клорот на балканските народи.

За симпозиумот беа пријавени 
вкупно 88 реферата, со референта 
од Тугославија, СССР, Индија, Ро
манса, Унгарија, Полска, Вуга- 
рија, ЧССР, Турција и САД. Нај- 
голем број референта имаше од 
Тугославија и СССР, меѓу кои по- 
себно се истакиуваше бројноста 
на фолклористите од Македонија.

Самиот број на пријавените 
учесници, од кои еден дел, од раз
ни причини, не присуствуваа на 
симпозиумот, како и присуството 
на претставыици од разни земји, 
очигледно покажува каков углед 
стекна овој симпозиум во наша га 
земја, па и во светот.

Симпозиумот работеше во две 
секции, со симултано преведување 
на по еден светски јазик, односио
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на македонски. По некой од ре- 
фератите се разви и мошне плод
на и корисна дискусија.

Сите материјали од симпозиу- 
мот ќе бидат печатени во списа- 
нието на Институтот за фолклор 
на СРМ „Македонски фолклор“, 
како што беше практика и со 
претходните симпозиумски матери- 
јали, со што овие знача јни дости- 
гања од фолклористиката ќе й 
станат достапни на научната јав- 
ност.

Па крајот посебно треба да се 
истакне мошне успешната органи
зации а, како и мошне срдечниот 
прием и покажано разбирање од 
страна на покровителот на симпо
зиум от и градот Охрид како до- 
маќин, кој и во оваа прилика 
покажа дека има широки можнос- 
ти за успешно одржување на вак- 
ви и слични научни собири.

С. М.

ПРЕСТО! НА ГР¥ПА СТУДЕНТИ НО СКОШЕ ОД ОДДЕАЕК ЗА 
ЗГОДОВИНО НА ФИАОЗОФСКНОТ ΦΑΚΥΑΤΕΤ ВО ЉУБЉАНА 

НА 29 и Μ  СЕПТЕМВРИ 1975 ГОДИНА.

27 студенти од „Одделек за зго- 
довино“ на Филозофскиот факул- 
тет во Љубљана со своите про- 
фесори: проф. д-р Фердо Гестрип, 
проф. д-р Boje Ишациј, проф. 
д-р Ханко Плеторски и Драги Сте- 
фанија, лектор по македонски ја- 
зик на Филозофскиот факултет во 
Љубљана, во рамките на својата 
научна екскурзија низ СР Маке- 
донија, престојуваа на 29 и 30 
септември 1975 год. во Скопје.

За да можат поуспешно да ja 
реализираат својата програма во 
време на престојот во Скопје, тке 
уште пред своето доаѓање во Скоп- 
je, се обрати ja со писмо до Кате- 
драта за историски науки на Фи- 
лозофско-историскиот факултет во 
Скопје. Во него тие ги изнесоа 
своите желби да ja посетат Кате- 
драта за историски науки и по 
можност да чујат неколку преда- 
вања од историјата на македоя- 
скиот народ, да го посетат Инсти
тутот за национална историја, Ар- 
хивот на Македонија и некой кул- 
турно-историс1ш спомегшци во

Скопје. Во врска со предавањата 
тие изјавија дека би сакале да 
чујат предавања од Народноосло- 
бодителната борба во Македонија 
и за положбата на македонското 
малцинство во Грција и Бугарија.

Катедрата за историски науки 
им излезе во пресрет на нивните 
желби и се потруди да ja реали- 
зира предложената програма. Иа 
29 септември наутро нив ги до- 
чекаа заменик шефот на Катедра
та за историски науки проф. д-р 
Bojo Кушевски и Христо Мелов- 
ски, асистент на истата Катедра. 
Во нивна придружба професорите 
и студентите од Љубљана истиот 
ден претпладне ги посети ja Ин
ститутот за национална историја 
и Архив от на Македонија. И во 
Институтот и во Архивот тие беа 
срдечно примени и запознаени со 
развојот на двете институции и 
со нивните научно-истражувачки 
цели и задачи.

Попладнето тие ги посетија кул- 
турно историските споманици во 
стариот дел на градот, мегу нив
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