
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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македонски града, кои претста- 
вувале ж ариш та на македоиското 
школство и просвета во времето 
на Преродбата, беа презентира- 
ни следниве теми:

Проф. д-р Ристо Кантарџиев, 
Школството и просветата во  М а
кедонией во  периодот на П р ер о д 
бата (уводен  реферат); Проф. 
д-р Даычо Заграфски, У словеноста  
и намената на Велешкото Тргов- 
ско  училиште во  1857 година; 
Д-р Лазо Каровски, Прашањето 
за  литературен ја зи к  во  П р ер о д 
бата и неговиот од р а з во  умет- 
ничката п о ези ја ; Симон Дракул, 
Архимандрит от Анатолиј Зограф - 
ски  u неговите начинанија. на 
полете на народната просвета; 

Д-р Цветаика Органџиева, В и к
тор И. Г ригорович  и неговиот  
интерес за  магседонсгсиот јазигс, 
фолгслор и литература; Д-р Кли
мент Џамбазовски, В лијан ие на 
српската општественост на Јор- 
дан Х аџи  Константинов — Џинот 
в р з  формирањет о на неговите 
п о л и т и к и  и педагош гси погледи; 
Д-р Вера Антиќ, За некой  акту- 
елни книж евни мотиви од сред- 
иовегсовната книж евност присут- 
пи во  книж евноста од X I X  век; 
Д-р Ристо Поплазаров, Учеството 
на м акедон ски  п р о с в е т и  деји и  
во  а.итиосманските борби  и ποτ- 
ff) ати од 60-те до 70-те години на 
X I X  век ; Д-р Боро Мокров, Я?> 
виот учителски со б о р  на маке- 
донсгсите учители во  П рилеп; 
М-р Александар Трајановски, П ро- 
светно-културната дејност на Ве- 
лешките црковно-училиш н и опш- 
тини до  нивното обедин увањ е;  
М-р Михаило Миноски, Агстив- 

н.оста на Спиро Г улапчев и о р га 
низации ата на „Пријателсгса дру- 
ж ина“ за  ш ирењ е општы и п рак

тична зн аењ а сред  широките на
р о д н а  м аси во М акедон и ја ; До
не Пановски, Просветителската 
работа на С лавка Д и н кова  и Тор
ги  Динков-Динкат а; Проф. д-р 
Ристо Кантарџиев, Педагошката 
дејност и погледи  на Јосиф  К о
валев; Д-р Крсте Битоски, Грч- 
гсата просвета во  М акедон щ а во  
османскиот период до 70-те годи 
ни на X I X  век ; Д-р Славко Ди- 
мевски, Влијанието на Антон вр з  
културно-просветното движ ењ е и 
врските на Димитар М иладинов  
со Зографскиот  манастир; Д-р 
Иван Катарџиев, Просветното дви 
жение во  Серскиот санџак до  

Кресненскот о востание; Д-р Бра- 
нислав Вранешевиќ, * В ојвоган с-  
ка јавност о ш колству В елеса и 
Штипа у  доба  П репорода маке- 
дон ског народа; Д-р Владо Кар
тов, За преродбенсгсите култур- 
но-просветни п о јави  во Г евгг- 
лиско-валандовскиот  к р а ј; Михаи
ло Георгиевски, Просветит влеки
те погледи  на Кратовскиот учи- 
тел Димитар Јосиф овиќ во него
виот ракоп ис од 1858 и 1869 го 
дина; Милан Стојковски, П рос- 
ветната дејност во  П рилеп и бор- 
бата за  ем анципација од грчкп- 
то вли јан и е во  времето на П ре
родбата; М-р Мито Мијовски, 
М акедонскиот  ја зи к  и неговата 
ул ога  во  демогсратизирањето на 
просветата во почетогсот на П ре
родбата; Киро Смически, Разво- 
]от на просветата во Штип за  
в рем е на Преродбата; Георги 

Димовски — Цолев, Стрем ежите 
и борбата на Битолсгсото граган- 
ство за  ем анципација на патри- 
јарш искат а дом ин аци ја во  црко- 
вно-училиш ниот дом ен; Х ристо 
Андоновски, Семејството Држ и- 
ловц и  од С олун во  м акедонска- 
та национална п реродб а ; Виоле-
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та Герасимова, Писменоста на  
Магеедонгеата во  почетогеот на 
X I X  веге. Рагеописна кн ига  од  
монахињата П араскева; Симе 
Младеновски, Учителот К ам че  
Н аков  Поп А н гелов и неговата 
просеетителска дејност во  с. Βα
τ  аш а, Т и к веш ко; Доп. член. Ма- 
нол Пандевски, П реродбат а во  
Струмичхо до 70-те годи ки  на 
X I X  веге; Проф. д-р Лэубиша 

Доклестиќ, С цена геултурне, п рос
в е т е  и политичгее делатности Ст. 
Вергеовиќа у  М акедонией 1850 — 
1877 г.; Проф. Јаким Синадинов- 
ски, Општествено-просветните пр
илики  во  Горни и А олни  П олог  
во  времето на Преродбата; Ристо 
Кирјазовски — Нове Велјановски, 
Некой прописи за регулирање на 
школството во Отоманската импе- 
р и ја  кон  средината на X I X  в е к ; 
Мустафа Карахасан, О бразование- 
то во  М агеедонија во  времето па 
Танзиматот; Д-р Коста Балабанов, 
И  геоните со ликовите на К и рил  
и Мытоди и обгаспувальа огеолъ 
нивното настану в ањ е; Невенка 
Џумурова — Тањатова, Агетивнос- 
ста на Штипсгеото читалиште 

„Аејатељностѓ* Димитар Горна
ков, Творештвото во  цргевата Св. 
Б огородица во Н ово  Село, Штип- 
сгео, о драз па Преродбата во  Ма- 
геедонија; Драгослав Ортаков, Му- 
зичката геултура во  М агеедонија  
во  времето на П реродбата; М-р 
Воислав Јаќоски, Ф олклорот и 
неговата ул о га  во  националното 
осозн авањ е на негеои од магее- 
донсгеите преродбен и ци  и п росве
тители од 30-те до  80-те годи ки  
на X I X  веге; Љубомир Гераси
мов, Книгата и  Магеедонците во  
времето на Преродбата. Приват- 
ната библиотегеа во  семејството 
Р обеви .

Симпозиумот го отвори Прет- 
седателот на Организационно г 

одбор, акад. Љубен Лапе. Соби- 
рот беше поздравей и од Ристе 
Ристевски, претседател на Извр- 
шниот совет на Собранието па 
општината Титов Велес и Миха
ил Данев, претседател на Собра
нието на o n n iT H H a ia  Штип. На 
симпозиумот покрај референтите, 
членовите на Организациониот 
одбор, членови на MAHY, присус- 
твуваа и Фируз Демир /член на 
Претседателството на СРМ, Л>у- 
пчо Копровски, републички сек- 
ретар за образование и наука- 
Драган Ншсоловски, секретар на 
републичката заедница на науч- 
ните дејности, неговото Преос- 
вештенство митрополит Канадско- 
австралиски г. Кирил со придру- 
жба, и голем број научни, јавни 
и културни работници од Титов 
Велес, Штип и од Републиката.

Бројот на поднесените рефе- 
рати говори за се поголемиот 
интерес на научните работници 
од Македонија и од другите ре
публики кон проучувањето на 
поблиското минато на македонс- 
киот народ. На Симпозиумот беа 
презентирани теми од теоретски 
карактер, но и теми тесно евр- 
зани со школството и просветата 
во Македонија во времето на 
Преродбата. Вредно би било да 
се напомене дека овој Симпозиум 
покажа дека cè повеќе се чувс- 
твува дека во нашата историо- 
графија хронолошката обработка 
на историските настани им го 
отстапува местото на трудовите 
со синтетички и аналитики ка
рактер.

Во дискусијата, што се воде- 
ше во Титов Велес и во Штип, 
зедоа учество голем број диску
танта, од кои некой и по 2 —з
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3 пати. Сето ова говори дека те- 
мата на Снмпозиумот беше мош
не разновидно обработана од по- 
веќе области, а одделните рефе- 
рати третираа интересна пробле
матика.

Дискусијата беше отворена, и 
конструктивна. Иако некой дис
кутанта делумно се повторуваа, 
може да се заклучи дека по од- 
делни прашања, таа претставу- 
ваше значаен прилог во расвет- 
лувањето на настаните од пери- 
одот на Преродбата. Диску сија- 
та исфрли повеќе нови проблем!ί 
од областа на историографијата 
и друтите хуманитарни науки, 
кои во иднина треба да бидат 
предмет на нови истражувања. 
Посебно се истакна дека голем 
број материјали за одделни ис- 
ториски настани cè уште не се 
проучени, бидејќи архивите во 
некой странски земји, во коишто 
можат да се иајдат драгоцени 
документа за нашето минато, cè 
уште се затворени.

При разгледувањето на проб- 
лемите од областа на културата 
се истакна потребата да се прис
тали кон подробно проучува- 
ьье на музичката култура и кул- 
турните прилики во целина, во 
времето на македонската наци- 
онална преродба.

Особено место диску си јата од- 
дели на сестраното разгледу- 
вање на самиот поим на Пре- 
родбата, нејзините почетоци, вре-

метраење и димензии, нејзините 
фази и нивни карактеристики. 
Посебно беа нагласени импул- 

сите во првите фази на Прерод
бата што доаѓаа од манастирот 
Зограф, од Света Гора и од дру- 
гите манастири и оставија пора- 
ка за уште потемелно разгледу- 
вање на оние поттици од манас- 
тирите.

Сумирајќи ги разултатите од 
тридневната работа на Симпози- 
умот, Организациониот одбор во 
состав: акад. Лэубен Лапе, прет 
седател, проф. д-р Ристо Кантар- 
џиев, потпретседател, акад. Ми- 
хаило Апостолски, доп. член Ма- 
нол Пандевски, д-р Глигор Тодо 
ровски, д-р Владо Картов, Бла- 
гој Стоичовски, проф., секретар, 
Трајковски, м-р Александар Тра- 
јановски, научен секретар и Бла
го ј Стојчовски, проф., секретар, 
со задоволство констатира дека 
во потполност се исполнети на- 
дежите и очекувањата од овој 
Симпозиум.

Делта на овој научен собир 
беше да ja  расветли Преродбата 
од повеќе аспекта, да дообјасни 
многу настани од тој период кои 
cè уште не беа доволно расвет- 
лени, и да проучи едно време 
од тешкото минато на македон- 
скиот народ кое е мошне важ
но за неговото просветно и кул- 
турно будење и издигнување.

Благој СТОИЧОВСКИ

МЕЃУУНИВЕРЗИТЕТСКА СОРАБОТКА

ПРЕСТОЈ НА ΓΡΥΠΑ СТУДЕНТИ И НАСТАВНИЦИ ОД УНИВЕРЗИТЕТОТ 
„КИРИЛ И МЕТОД И J“ — СКОПЈЕ ВО СССР

Врз основа на договорот за во Воронеж (СССР) и „Кирил и 
размена на студента меѓу уни- Методиј^ во Скопје трупа од
верзитетите Аеиинсхси комсомол еден професор, еден асистент и
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