
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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комплексот Кале, црквата св. 
Спас, Куршумли ан, Уметничката 
галерија и др., при што добија 
стручно објаонување за посетенн- 
те споменини од страна на проф. 
д-р Иван Микулчиќ, вонреден про- 
фесор на Филозофскочисториски- 
от факултет и Лидија Богоевиќ- 
Кумбараџи, кустос при Заводот за 
заштита еа културните споменици 
и ириродни реткости на гр. 
Скопје.

На 30 септември претиладне за 
нив беа одржани две предавања :

1. Прашањето на македонското 
малцинство во Бугарија и Грција 
— предавай Ванчо Апостолски, ди
ректор на НИП „Нова Македо
н к а “, и

2. Специфичностите на НОВ во 
Македонија — предавач Славка 
Фиданова, вонреден професор на 
Филозоф)ско^историокиот факултет 
во Скопје.

Професор от Љубен Лапе, пора- 
ди службено отсуство не беше во 
можност да го одржи своето пре- 
давање, затоа тој го подготви на
питано на словенечки јазик под 
наслов „Кратек преглед згодовине 
македонскега народа“. Тоа беше 
умножено и поделено на сите сту
дента и професори од Љубљана.

Во 12 часот на Катедрата за 
историски науки се одржа мошне 
срдечна и пријателска средба ме
ту професорите и студентите од 
Љубљана и професорите и студен- 
ти од трупа Историја на Филозоф- 
скочисторискиот факултет од Скоп- 
je. Шефот на Катедрата проф. д-р 
Христо Андоиов Полјански ги по- 
здрави гостите од Љубљаеа и им 
пожела пријатен престој во наша- 
та Република. Toj се осврна на-

кратко на заемните врски на сло- 
венечкиот и македонскиот народ 
во тек на историјата.

На топлиот и пријателски 
прием, на кој наидоа «во Катедра
та за историски науки, од страна 
на гостите од Љубљана се заблаго- 
дари проф. д-р Boje Итнациј, во- 
дач на групата. Toj ш  покани про
фесорите и студентите од апрупата 
Историја на Филозофско-историс- 
киот факултет од Скопје, да им ja 
вратат посетата и да бидат гости 
на Одделек за згодовино на Фило- 
зофскиот факултет во Л>убл>ана.

Потоа, околу еден час се водеа 
интересни разговори мету профе
сорите и студентите од Л>убл>ана 
и професорите и студентите од 
трупа Историја на Филозофско-ис- 
тор'искиот факултет во Скопје. 
При тоа се разменети мислења за 
повеќе прашања поврзани со нас- 
тавата на двете Катедри.

На 30 септември попладне гос
тите имаа слободно време за про- 
шетка низ градот, а на 1 октомври 
наутро тие заминаа за Охрид.

Разгледувајќи го овој краток 
ирестој на групата студента и про- 
фесориисторичари од Љубљана, 
можеме да эаклучиме дека вак- 
вите контакта меѓу студента и 
професори од две Катедри по Ис- 
торија од нашата земја, би биле 
не само пријатни и интересни, ту
ку и многу кориони за размена 
на мислење и искуства и за збо- 
гатување на знаењата на студеи- 
тите по историја. Пожелно би би
ло ваквите контакта да бидат што 
почести.

А. п.
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