
СЕДМИ КОНГРЕС HA ИСТОРИЧАРИТЕ HA ЈУГОСЛАВИЈА, 
Нови Сад, 4—7 октомври 1977 год.

Во Нови Сад, градот херој, од 
4 до 7 октомври 1977 год. се одр- 
жа VII конгрес на Сојузот на ис
торичарите на Југославија. Кон- 
гресот се одржа во јубилејната 
година, кога ja одбележуваме 40 
-годишнината од доаѓањето на 
другарот Тито на чело на Komv- 
нистичката партија на Југослави- 
ја и неговиот 85-ти роденден.

На првата пленарна седнида 
претседателот на Сојузот на дру- 
штвата на историчарите на Ју- 
гославија, д-р Бранислав Вране- 
шевиќ, го отвори Конгресот и гя 
иоздрави присутните претставни- 
ци на опп1тествено-политичките 
организации, делегатите и сите 
гости на конгресот од земјата и 
странство, пријателски неврзап 
Кипар, Советскиот Сојуз, Сојуз- 
на Република Герамнија, Демо- 
кратска Република Германија, 
Италија, Австрија, Унгарија, Пол- 
ска и Бугарија.

На предлог од д-р Б. Вране- 
шевиќ во работното претседател- 
ство на Конгресот беа избрани: 
академик А>убен Лапе од Скоп je, 
академик д-р Бого Графенауер 
од Лзубљана, генерал — мајор Фа- 
бијан Трго од Белград, д-р Али 
Кадри од Приштина, д-р Даница 
Милиќ од Белград, д-р Ибро Ка™ 
рабеговиќ од Сараево, Илона Ха
лупка од Нови Сад, Миомир Да
шин од Титоград, Вожена Леган 
од Загреб и д-р Бранислав Вра- 
нешевиќ од Нови Сад.

По изборот на работното прет- 
седателство, му беше даден збор 
на покровителот на Конгресот, 
другарот Богдан Цревар, претсе- 
дател на конференцијата на Со- 
цијалистичкиот сојуз на работ-

ииот народ на САП Војводина. 
Поздравувајќи го Конгресот дру
гарот Цревар, меѓу другото, рече 
дека со самото одржување на 
Конгресот во јубилејната годи
на кога се прославува 40 години 
од доаѓањето на другарот Тито 
на чело на КПЈ и неговиот 85- 
ти роденден добива посебен бе- 
лег. Со оглед, на тоа дека Коп- 
гресот се одржува пред XI кон
грес на Сојузот на комунистите 
на Југославија, истиот стану- 
ва составек дел на целокупната 
предконгресна активност. Во сво
его излагање тој посебно нагла- 
си дека пред општеството и нау- 
ката историчарите се должни не 
само да ги регистрираат наста- 
ните и појавите, туку истите н 
научно и объективно да ги про- 
учуваат и обајснуваат. На кра- 
јот другарот Цревар мч пожела 
на Конгресот плодна работа. По- 
тоа претседателот на Општинско- 
то собрание на Нови Сад, друга
рот Јован Дејановиќ, поздраву- 
ваъки го Конгресот изрази задо- 
водство дека Нови Сад е дома- 
ќин на VII конгрес на историча- 
пите на Цпгославиъа во оваа tv- 
биле ina година. Исто така a pv - 
гарот J. Дејновиќ даде неколкч 
пола топи кои го карактеризираат 
Нови Сад. градот xepoî, кој тта 
ЗО-голишнииата од победата над 
гЬашизмот беше одликлшан ол 
Претседателот на Реш/бликата 
Тосип Броз Тито со ова највисоко 
одликување.

Конгресот го поздравија и ака- 
демикот Богољуб Стаиковиќ, прет- 
седател на СИЗ за научна работа 
на Војводина и Рожа Халаши, 
претседател на СИЗ за усмерено



образование на Војводина, а од 
странските гости Конгресот го 
поздрави претставникот на исто- 
ричарите на Советскиот Сојуз, 
академик Алексеј Леантјевич На- 
рочницкиј, директор на И нети- 
титутот за историја на СССР при 
Академијата на науките на СССР. 
Toj во својот поздравей говор 
до Конгресот се задржа на при- 
јателството и борбата на југосло- 
венските народи и народности 
и советскиот народ, во минатото 
против фашизмот, а во попово 
време за напредок и прогрес па 
целого човештво.

Претседавачот го извести Коп- 
гресот дека се добиени повеќе 
поздравни телеграми, од кои бе
т е  прочитана телеграмата — пис- 
мо добиено од претседателот на 
Сојузот на здруженијата на бор- 
ците од народноослободителната 
борба — Коста Har. По поздра- 
вните говори и писма, беа ирочя- 
тани имињата на починатите ис- 
торичари меѓу двата конгреса и 
со едноминутно молчење им бе
т е  оддадена почит. Потоа, прет
седателот д-р Б. Вранешевиќ пред
ложи Конгресот до продолжи со 
работа по основната тема „Опш- 
тествените структури и огаптсе- 
твените движења“, во пет секции 
и тоа:

Î секција за антички период 
и среден век, со работно претсе- 
дателство д-р Десанка Ковачевиќ, 
д-р Христо Меловски и Зеф Мер- 
дита;

IÎ секција за период од XV 
до XVIIÎ век, со работно прет- 
седателство Скендер Ризај, Ибро 
Тепиќ, д-р Александар Матковс- 
ки и Јосип Адамчек;

III секција за периодот од по- 
четокот на XIX век до 1918 го
дина, со работно претседатедствр

Милорад Екмеѓиќ, Јагода Костиќ, 
Ѓоко Пејовиќ, Рене Ловренчиќ и 
Калман Чехак;

IV секција за периодот меѓу 
двете светски војни (1918 — 1941), 
со работно претседателство д-р 
Александар Апостолов, Саму ел 
Јованковиќ, д-р Мирољуб Васик, 
д-р Босилжа Јањатовиќ и м-р 
Ѓуро Батричевиќ;

V секција за периодот од 1941 
година до денес, со претседател
ство Иван Крижнар. Секула Јок- 
симовиќ и Јелена Попов.

Предлогот беше едногласно 
прифатен. Потоа на пленарната 
седница д-р Перо Дамјановиќ го 
поднесе својот реферат „Улога- 
та на Јосип Броз Тито во изград- 
бата на марксистичката партија 
— битен фактор на победата на 
Југословенската соци ј алистичка
револуција^, а потоа претседате
лот на Друштвото на исторкча- 
рите на САП Војводина А>уби- 
вое Церовиќ, ja прочита поздрав- 
ната телеграма — писмо на Кон
гресот до Претседателот на Ре- 
публиката Тито.

Писмо од Конгресот до Претсе- 
дателот на Социj алистичка Фе
деративна Република Југосла- 
вија, другарот Тито

Драш наш друтар Тито, 
Собрани на VII конгрес на ис- 

торичарите на Југославија, од ре- 
довите на сите нејзини народи 
и народности, Ви испраќаме ср- 
дечни поздрави — цврсто решени 
да истраеме во остварувањето на 
задачите што ги поставува наша- 
та самоуправна огаптествена заед- 
ница пред наставата по историја 
и историската наука.

Работата на VII конгрес е пос- 
ветена на проучувањето на он
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штествената структура и огни- 
тествените движења во минато- 
то, а посебно на времето кога 
КШ  на чело со Вас го усмерила 
развојот на сите наши народи и 
народности во социјалистичка ре- 
волуција. Значајно место во на- 
шата работа зазема положбата 
на историјата во наставата, а 
особено нејзината улога во φοχ> 
мирањето на нашата социјалис- 
тичка младина во смисла на мар- 
ксистичкото образование.

Во оживотворувањето на ста- 
вовите и заклучоците на X кои- 
грес на СКЈ, историчарите на 
Југославија постигнаа значајни 
резултати во унапредувањето на 
научноистражувачката работа, 

наставата по историја и во кул- 
турата во најншрок смислол на 
зборот. Тоа е постигнато со секој- 
дневно ангажираьье во институ- 
тите, на факултетите, во училиш- 
тата, во заводите за заштита на 
спомениците на културата, во ар- 
хивите, во библиотеките и во му- 
зеите. Сето ова е усмерено спре- 
ма младата генерации a, ко ја, низ 
запознаватьето на нашето минато, 
се оспособува да ги открива за- 
конитостите на општествените 
движења и ги уочува движечките 
мотиви на социјалистичката ре- 
волуција.

Ангажирањето на историчари
те на широк огантествен план дя
де придонес во натамошното уна- 
тгредување на социјалистичкото 
самоуправување во нашата пове- 
Ченационална заедница во изград- 
бата на системот на соцшалис- 
тичка демократа ja, во правей па 
јакнењето на улогата на работ- 
ничката класа и ослободување 
на труд от, зацврстување на брат- 
ството и единството на народите 
и народностате, негуватъето тщ

револуционерните традиции и 
афирмирање на политиката па 
несврстување и рамноправна ме- 
ѓу нар одна соработка.

ИспраЧајќи Ви срдечни и дру- 
гарски поздрави од Нови Сад, 
град херој, каде што го одржу- 
ваме својот VII конгрес, изразу- 
ваме цврсто определување да го 
дадеме низ критичко и самокри- 
тичко согледување на суштинс- 
ките проблеми на наставата по 
историја и научноистражувачка- 
та работа својот придонес во по- 
дготовкиге на XI конгрес на СКЈ.

Во Нови Сад, 4 октомври 1977 
Учесниците на VII конгрес на 

историчарите на Југославија

Откако беше прочитана поз- 
дравната телеграма — писмото. 
Конгресот продолжи со работа 
и на претпладневната пленарна 
седница беа прочитани уште три 
реферати и тоа од: д-р Раде Пет
рович, „Местото на наставата по 
историја во реформираното ус
мерено образование''; д-р Милу- 
тин ПеровиЧ, „Концепција и струк
тура на наставните содржини во 
програмите за историја и заеднич- 
ките основи на средното усмере
но образование"; д-р Хрвое Мат- 
ковик, „Перспективите на наста
вата по историја во фаза на сред
ното образование".

Попладневната пленарна сед
ница беше поделена на два дела: 
за дискусија по претпладневните 
реферати, со која претседаваше 
д-р Бого ГрасЬенауер, и вториот 
дел на кој беа прочитани рефе- 
ратите на: д-р Бранислав Вране- 
шевиЧ, „За општествените струк- 
тури и општествените движења 
во Војводина во втората полови
на на XIX век"; проф. д-р Мирја- 
на Грос, ?,3а методолотттките проб-
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леми во структуралната исторп- 
ја со посебен осврт на степенот 
на разно ј от на Југословекската 
историја" и м-р Ранко Кончар, 
за „Авижењето за автономија на 
Бојводина меп/ двете светски Boj
im". Со овој дел на седницата 
претседаваше генерал Фабијап 
Трго. Со диску си јата по рефера- 
тите од вториот дел на пленарна- 
та седница заврши првиот ра- 
ботен ден на Конгресот.

На 5 октомври Конгресот ра- 
ботеше во секции.

Во I-та секција беа прочита- 
ни 6 реферати т.е. соопштенија, 
меѓу кои и на д-р Бранко Панов 
од Скопје „Етничките и општес- 
твено-екоцомските промени во 
Охридскиот крај во првите веко- 
ви по словенската колонизација".

Во II-та секција беа поднесени 
9 реферати, меѓу кои посебно 
внимание привлече рефератот на 
Аушанка Бојаниќ, за „Влашка- 
та институција".

Во Ш-та секција беа поднесе
ни 14 реферати, меѓу кои и на 
д-р Климент Џамбазовски, за „Ис- 
ториските пречки на патот на 
развитокот на македонското иа- 
пиоиално движеље" и на д-р Ан
д р у  a Ааииовиќ.

Во îV-та секција беа поднесе
ни 12 реферати, меѓу кои посеб
но внимание привлече рефератот 
на д-р Александар Апостолов за 
ДПтрајкот на учениците во учи- 
телската школа во Скоп je 1919 и 
1922 година и неговиот одзив во 
учителските школи во Србуа".

На V-та секцуа беа поднесе
ни 7 реферати, меѓу кои и рефе- 
ратите на д-р Миле Тодоровски 
за „Соцу алната, националната и 
политичката структура на парти- 
занските одреди во М акедоиуа

1941 — 1944 година" и на д-р Рас- 
тислав Терзиоски „Советскиот яе- 
чат за фашистичкото определува- 
ње и окупаторската улога на 
Бугарија во Југославија 1941 — 
1944 година".

На 6 октомври секциите про
дол ж у а со работа, при што се 
прочитани извештаи за 47 под
несени реферати. Од поднесени- 
те реферати би ги одвоиле 
рефератите на : д-р Христо Ме- 
ловски за „Социјалната историја 
на македонското село во XI и 
XII век" коз го поднесе во 1-га 
секција, на д-р Воислав Кушев- 
ски „Реагирањето во Аруштвото 
на народите на поставувањето на 
Македонското прашање", подне
сен во IV-та секција. Симо Мла- 
деновски, исто така поднесе ре
ферат во IV-та секција за ,.На- 
предните студентски движења на 
Филозофскиот факултет во Скоп- 
je 1936 — 1941 година" и рефер?,- 
тот на д-р Ристо Поплазаров во 
V-та секција за „Ошптествено 
и националноослободителното дви
ж ет е  на Македонпите во јужна 
Македонија од 20-те до 50-те 
години на XX век".

На 7-ми октомври се одржа 
последната пленарна седница, на 
ко ja бепте поднесен само еден 
реферат од Агница Гаврилович, 
за „Компјчтерско проучување на 
историјата". Потоа еден делегат 
од САП Косово предложи наред- 
ниот VIII конгрес на историча- 
рите на Југославија да го орга- 
низира ΑργπιτΒοτο на историча- 
рите на Косово, а да се одржи 
во Приштина. Предлогот со за- 
доволство беше прифатен од си
те.

По пленарната седница, се одр
жа Годигано собрание на кое

16 Ирторија
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беа избрани членови за форуми- 
те на Сојузот на друштвата на 
историчарите на Југославија, а 
за претседател на Сојузот беше 
избран д-р Али Хадри, редовен 
професор на Филозофскиот фа- 
култет во Приштина. Со тоа Кон- 
гресот успешно ja  заврши рабо- 
тата.

За особено одбележуваље е 
присуството на голем број исто- 
ричари од CP Македонија, било 
како делегата, било како гости 
или пак со реферата. Н а Конгре- 
сот од Македонија беа присутни 
вкупно 71 историчар од кои 10 
со реферата.

Басил ЈОТЕВСКИ

ШКОЈ1СТВОТО, ПРОСВЕТАТА И KYJITYPATA ВО МАКЕ ДОНША 
ВО ВРЕМЕТО НА ПРЕРОДБАТА

(Научен симпозиум)

По повод 120-годишнината од 
основањето на Трговската школа 
во Велес и 108-годишнината од 
основањето на Штипското педа- 
гошко училиште, Македонската 
академија на науките и уметнос- 
тите организира Симпозиум на 
тема „Школството, просветата и 
културата во Македонии а во вре- 
мето на Преродбата“.

Периодот од 30-те до 70-те го- 
дини на XIX век е многу важен 
за просветно-културниот и наци- 
оналниот развиток на македон- 
скиот народ. Тоа е време од ие- 
говата понова историја, во кое 
се поставуваат основите на све- 
товното шкоаство и просветата 
и се создаваат непоходни услови 
за неговата духовна и национал- 
на преродба. Како просветни ин
ституции училиштата одиграле 
значај на улога не само во задово- 
лувањето на образовните потре
би и просветно-културното изди- 
гање на нашиот народ, туку и во 
неговото национално осознавање. 
Тоа посебно дошло до израз кон 
средината на мииатиот век во вре- 
мето на сеошптиот општествен, 
економски и културен подем на 
нашето граѓанство, кога тоа ста-

иало активен и моќен фактор во 
борбата за духовна еманципаци- 
ја  од грцизмот, а за самостоен 
просветно-културен развиток на 
нашиот народ. Одбележувањето 
на 120-годишнината од основање- 
то на првото класно училиште 
во Македонии а и од основањето 
на првото богословско педагошко 
училиште кај нас, преставува 
погоден повод за продлабочува- 
ње и посестрано разгледување на 
просветно-културниот живот на 
македонскиот народ во времето 
на Преродбата.

Првиот дел од Симпозиумот 
се од рж а на 22 декември 1977 
година во Титов Велес, а втори* 
от дел, каде што беа презенти- 
рани поголемиот дел од рефера- 
тите, се одржа на 23 и 24 де
кември во Штип. Беа поднесеии 
вкупно 38 реферата, од кои 4 од 
другите републики и 34 од СР 
М акедоиија. Д вајц а реф ерентп 
од оправдани причини не та под- 
несоа своите реферати. Наслови- 
те на сите реферати се вклопу- 
ваа во основната тематика што 
ja  обработуваше овој научен со- 
бир. На овој Симпозиум што се 
одрж а во горе споменатите два
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