
ОД РАБОТАТА НА ОСМЙОТ КОНГРЕС НА MY3EJCKHTE ДРУШТВА
ВО ЈУГОСЛАВИЈА 

(Пула 26—30. V 1975 година)

Кон крајот  на месец м ај 1975 
година е одрж ан  во П ула Осми- 
от конгрес на музеј ските работни
цы на Југославија во присуство 
на околу 300 делегаты и  гости. 
О рганизацијата н а Конгресот ja  
водеш е Координациониот одбор 
на Сојузот на музеј ските друш тва 
на Југославија, а подготовките ги 
спроведе Организациониот одбор 
на Сојузот на музеј ските друш тва 
на Х рватска со непосредно уче- 
ство во реализациј ата на Друш т- 
вото на музеј ските работницы на 
И стра и  Археолошкиот музеј во 
Пула. П окровител н а Конгресот 
беш е Републичкиот с е к р ета р и ат  
за  просвета, култура и  н аука на 
СР Х рватска.

Во една изразито работна ат
м осф ера делегатите учествуваа во 
работата на Конгресот н а кој беа 
поднесены 44 рефераты, а  во кои 
беа опфатени теми од сите облас
ти н а музеологијата. П а пленарна 
седница се о држ аа 15 предавањ а, 
а  останатите 5 секции (музеолош- 
ка, културно-историска, педагоги
ка, природонаучна и  техничка).

Со оглед н а  тоа дека Конгре
сот се одрж уваш е во И стра, а  за  
подобро информ ирањ е на поголе- 
миот број н а  делегаты за  запозна- 
вањ е на минатото и  современиот 
ж ивот н а  одделни краеви  и наро
ди н а  наш ата зем ја, организатори- 
те направи ја добар потег кога во 
програм ата за  работа на Конгре
сот предвидоа и  предавать а н а  те
ма за  И стра, нејзините музеи и  
културно - историски споменици. 
Овие седум предававьа беа одрж а- 
ни на пленарни седници. И сто та
к а  и  стручната екскурзи ја  низ 
И стра, к о ја  беше успешно изве

дена, придонесе за  уш те подобро 
запознавањ е со културно-историс- 
ките споменици и  природни зна
менитости на јуж ниот дел на 
И стра.

Во текот на работата на Кон
гресот беа отворены три излож би: 
Фреско-копии од И стра, И старски 
етнографски сувенири и  И злож ба 
на истарска ф олклорна м узика, 
кам ерна м узика и  концерт на ор- 
гуљи во црквата Св. Анте во Пула.

Сите теми заедно, несомнено, 
сеопфатно и сестрано ja  осветлу- 
ваат актуелноста на м узејската 
проблематика во н аш ата зем ја. Од 
насловите на реф ератите и  нив- 
ната содрж ина се гледа дека тие 
ja  обработуваат актуелната музео- 
лош ка проблематика ко ja  е при- 
сутна во сите републики и покра- 
ини на Југославија. Н а пример: 
Развојот на музеј ската м реж а и 
м еѓум узејска соработка, музеј ска
та  пед агош ја а  во врска со оп- 
ш тествените промени кај нас беа 
опфатени и  темите за  местото и  
улогата на историските музеи и 
за  прибирањ ето и  заш титата на 
м узејскиот м атери јал  од совреме- 
ната истори ја односно сегашноста. 
Рефератите ги одразуваат настоју- 
вањ ата на музеј ските работницы 
на Југославија м узеолош ката деј- 
ност да не се ограничи исклучиво 
на стручната и  научна работа, ту
ку  да излезат од некогаш ната ка- 
бинетска зачауреност и  да ja  на- 
сочат сво јата дејност по пат на 
новата ош птествена ф ункција на 
музеите во сегаш ните крупны оп- 
ш тествени настани ш то се одра
зуваат и на подрачјето на култу- 
рата. О ваа современа општествена 
ф ункција музеите м ож ат д а  ja
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остварат преку доследната приме- 
на уставните начела во здружу- 
вање на трудот и неговата разме
на врз основа на самоуправно до- 
говарање и спогодување.

Во издание на Музејскиот до- 
кументационен центар во Загреб 
рефератите на Конгресот беа обја- 
вени во списанието ΜΥ3ΕΟΛΟ- 
ГИЈА бр. 17 и 18 и истите беа 
поделени на делегатите заедно со 
други пропагандно-туристички ма- 
теријали.

На Конгресот беше избран нов 
Координационен одбор и се од-

лучи седиштето на Одборот во на- 
редните четири годный да биде во 
Сараево.

Освен стручната екскурзија низ 
Истра, последниот ден се реали- 
зира уште една стручна екскур- 
зија во Риека со разгледување на 
културно-историските споменици 
во град от, посета на музејски ус
танови, изложби и еден концерт 
на камерна музика.

Драган ПЕТКОВСКИ


