
ХРОНИКА И БЕЛЕШКИ

И З Е Е Ш Т А Ј
за работата на Сојузот на друштвата на историчарите на CF Македонија 

(ноември 1976 — октомври 1978)

Тринаесетото редовно годишно 
собрание на Сојузот на друштва- 
та на историчарите на Македони- 
ја го одржуваме во годината ко ja  
се карактеризира со многу зна
ча j ни општествено политички нас- 
тани, како што беа собраниските 
избори за делегации и делегаты 
во собранијата на општествено- 
политичките заедници и во собра- 
нијата на самоуправните интерес- 
ни заедници. Исто така, се сов- 
паѓа и со прославувањето на по- 
веќе историски настали од поблис- 
ката и подалечната историја на 
македонскиот народ и народнос- 
тите, како: 35-годишнината од 
формирањето на ЦК СКМ и одр- 
жувањето на првата негова сед- 
ыица во Тетово, 75-години од 
Илинденското востание, 100 го- 
дини од Кресненското востание и 
др. Посебно треба да се одбележи 
фактот дека ова Годишно собра
ние го одржуваме во годината на 
конгресите на СКЈ и СКМ и на 
другите општествено - политики 
организации. Резолуциите на XI 
конгрес на СКЈ и VII конгрес на 
СКМ даваат конкретны насоки за 
натамошннот развој на социјалис- 
тичките самоуправни односи и

воедно претставуваат обврска за 
сите ор ганизир ани социј алистички 
сили кон една поголема општест- 
вено-политичка активност во сите 
сфери на огантествениот живот.

Знача јните општествено-поли-
тички и историски настани што 
се одржаа во оваа година уште 
повеќе ja  збогатија активноста на 
членовите и на друштвата на Со- 
јузот на друштвата на историча
рите, земајќи мошне активно уче- 
ство во сите манифестации од 
ваква и друга природа.

За оживотворувањето на ста- 
вовите и заклучоците од пооддел- 
ни општествено-политички факто
ры историчарите од СР Македо
нии  постигнаа значај ни резулта- 
ти во унапредувањето на научно- 
истражувачката работа, во наста- 
вата по историја и во културата 
во најширока смысла на зборот. 
Тоа е постигнато со секојдневното 
ангажирање на членовите на Со- 
јузот на друштвата на историча
рите, во активноста на нивната 
работа во училиштата од прв и 
втор степей, во Институтот за на- 
ционална историја, на К атедрата 
по историја на Филозофскиот фа- 
култет, во Заводот за заштита на
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спомениците на културата, во 
библиотеките и во музеите. Посе- 
бен акцент во нашата активност 
е ставен врз младите генерации, 
кои, низ запознавањето со нашето 
минато, се оспособуваат да ги от- 
криваат законитостите на опште- 
ствените движења и да ги уочува- 
ат движечките мотиви на соција- 
листичката изградба.

По овој повод треба да се ис- 
такне дека ангажирањето на ис- 
торичарите на широк општестве- 
но-политички план даде придонес 
и во натамошното унапредување 
на социјалистичкото самоуправу- 
вање во нашава повеќенационална 
заедница, во изградбата на систе- 
мот на социјалистичката демокра
т к а , во правец кон јакнењето на 
улогата на работничката класа, во 
зацврстувањето на братството и 
единството на народите и народ- 
ностите, во негувањето на револу- 
ционерните традиции и во афир- 
мирањето на политиката на невр- 
зување и за рамноправни меѓуна- 
родни односи и соработка во што 
посебно другарот Тито и нашава 
заедница имаат челно место.

Од друга страна, меѓународни- 
те односи бележат видлива еска- 
лација кон влошување и покрај 
големите напори што ги прават 
неврзаните земји за подобрување- 
то на меѓународната положба, за 
нови економски односи и сл. Од 
друга страна и ескалацијата на 
негирањето на македонската на
ци] а и на посвојувањето на неј- 
зиното културно и историско ми
нато сё повеќе е евидентно.

Другарки и другари,
Изминаа, речиси, две години 

од последното наше Годишно соб
рание што го одржавме во Тето- 
во во ноември 1976 година. Изми-

натото време од две години, гледа- 
но низ призмата на историчарите, 
е мошне кратко, меѓутоа, тоа вре
ме е доволно за донесување на 
една оценка за активноста што 
како Сојуз на друштвата на ис
торичарите и како друштва на 
историчари, поодделно, за проја- 
вените слабости и недостатоци во 
нашата работа, а и да се произ- 
несеме, за идните наши активнос
ти. Искажаниве неколку компо
нента се основни стожери, што 
го оправдуваат одржувањето на 
13-тото Годишно собрание на на- 
шиов Сојуз. А, и отворено речено, 
ние имаме за сё по нешто да се 
произнесеме, потврдувајќи дека 
нашата општа активност беше во 
рамките на дејствувањето на ор- 
ганизираните социјалистички си- 
ли и во духот на нашиот Статут, 
донесен на минатогодишното соб
рание. Сојузот на друштвата на 
историчарите како доброволна, оп- 
штествена и стручна организација 
на наставниците и професорите по 
историја и на научните работни- 
ци од областа на историската на
ука, настојуваше, колку што тоа 
беше можно, тој да биде коорди
натор и организатор на активнос- 
тите на друштвата, максимално 
настојувајќи да ги извршуваме за- 
дачите на Сојузот, поставени во 
неговиот Статут.

Не сметаме за потребно да го 
изнесуваме формалниот број на 
состаноци одржани на Претседа- 
телството и на Конференцијата, 
како и на комисиите формирани 
при Сојузот, бидејќи при одржу- 
вањето на состаноците не се др- 
жевме за некој определен шемати- 
зам. Тековните прашања и при- 
фатените програми за работа во 
двете извештајни години ни беа
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основни компонента што нё моти-
вираа во нашите активности. По 
овој повод треба да истакнеме де
ка работата на Сојузот во извеш- 
тајниов период се одвиваше спо- 
ред прифатените програми за ра
бота. Тие програми ги содржеа во 
себе како тековните, така и по- 
долгорочните задачи на Сојузот 
и на друштвата. Покрај овие, беа 
изработувани и актуелни програ
ми за работа на нашиов Сојуз и 
сите друштва активно се вклучу- 
ваа во нив. Ова беше карактерис- 
тично за јубилеите во текот на из- 
вештајниов период, а посебно са- 
каме да го истакнеме ангажира- 
њето во програмите по повод Ти- 
товите и наши јубилеи во мина- 
тата година. Програмираното сле- 
дење на наставата по историја и 
стручното усовршување и унапре- 
дувањето на методско-педагошка- 
та работа на членството беа често 
пати предмет во дискусии на сос- 
таноците на Претседателството на 
Сојузот. Извршувајќи ги постав- 
ките на нашиот Сојуз, ние форми- 
равме и посебна комисија за овие 
прашања, за чија работа ќе каже- 
ме нешто понатаму. Па комплек- 
сот на соработката со сродни ор
ганизации и здруженија, со оп- 
штествено-политички организации, 
соработка со друш друштва во 
Републиката, соработка со редак- 
цијата на нашето списание „Ис- 
торија", како и многу други ак
тивности на овој план, беа, исто 
така, предмет на состаноците на 
Претседателството. Од овој ком
плекс посебно ќе го издвоиме фор- 
мирањето на Издавачкиот совет 
на списанието „Историја", изра- 
ботката на Правилник за неговата 
работа, како и многу други пра- 
шања во врска со натамошното

йзлегуванье на списанието и сл. 
Претседателството на Сојузот дос-
та внимание му посвети на овој 
проблем и во таа смисла донесе 
соодветни одлуки кои во наред- 
ниот период треба да се извршат. 
Согледувајќи ги тешкотиите за 
натамошното излегување на спи
санието „Историја“, конкретно од 
административно дистрибутерска 
природа, Претседателството и 
Конференцијата на Сојузов се со
гласи ja врз изградена основа и 
договорни односи списанието „Ис- 
торија“ да биде приклучено кон 
издавачката куќа „Просветно де
ло“, притоа водејќи сметка без 
и нај малку да не се изгубат пре- 
рогативите што врз него ги има 
Сојузов. Во оваа смисла беа во- 
дени разговори, меѓутоа, поради 
смената на директорот на оваа 
куќа тоа не беше сторено. Ние 
сме уверени дека ова прашање 
Издавачкиот совет на списанието 
и идните раководства на нашиот 
Сојуз ќе ja реализираат оваа од- 
редена политика по прашањето за 
натамошното излегување на спи
санието.

Ние сметаме дека мошне пози
тивен чекор направивме во врска 
со натамошното излегување на 
списанието. Претседателството од- 
лучи во списанието да се објаву- 
ваат статии и други прилози на 
јазиците на народностите во СР 
Македонија, со што ќе се задово- 
ли и една потреба на еден дел од 
членството на нашиов Сојуз. И 
оваа одлука идната Редакција на 
списанието треба да ja реализира.

При формирањето на пооддел- 
ни комисии при Сојузот при дру
штвата почувствувавме извесни 
недостатоци во прифатениот Ста
тут на нашето минатогодишно со
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брание во Тетово. На некой дру- 
ги недостатоци во нашиов Статут 
ни обрнаа внимание и одшворни 
фактори при Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Ма
кедонка, чии колективен член е 
Сојузов, и затоа Претседателство- 
то и Конференции ата на Сојузот 
се зафатија со изработка на Пред
лог за нов Статут. Во оваа смисла 
ние формиравме една комисија на 
чело со проф. В ладо Картов, ко ja 
изработи Предлог-Статут. Истиот 
беше доставен до сите друштва во 
Републикава, по кого тие се из- 
кажаа, потоа Претседателството и 
Конференцијата го прифатија, и 
ние на ова Годишно собрание го 
предлагаме за конечно прифаќање.

Организирањето и сите други 
подготовки на два Карвани мла- 
ди историчари,-беа, исто така, пред
мет на дневните редови на соста- 
ноците на Претседателството. Од 
овој oncer и многу други праша- 
н>а беа содржина во работата на 
раководните органи на Сојузов. 
Доста прашања имаа тековен ка- 
рактер околу подготовките и при- 
суството на конгреси, организи- 
рање на симпозиуми, делегирање 
на наши членови во соодветни ор
ганизации и многу друго.

По овој повод треба да истак- 
неме дека нашиов Сојуз го сочи- 
нуваат повеќе од 20 друштва со 
релативно добар број на членови 
— историчари, околу 800, од илја- 
да и повеќе што ги има во наша- 
ва Република.

ОД РАБОТАТА НА КОМИСИИТЕ  
НА C 0JY 30T  НА ДРУШ ТВАТА

Непосредно по конституирање- 
то на Претседателството на Соју- 
зот на друштвата на историчарите 
на СР Македонии а, при крајот на

1976 година, беше формирана Ко- 
мисија за наставно-научна работа. 
Таа броеше 5 члена со претседа- 
тел проф. Цветан Беличански. Во 
текот на извештајниов период Ко- 
мисијата одржа четири состаноци 
на кои изврши коиституирање, 
донесе своја програма за работа и 
набележа најнепосредни и кон- 
кретни задачи што требаше да ги 
решава. Во програмата беа набе- 
лежани и посочени најнепосредни 
и најважни проблеми од областа 
на наставата по историја, што беа 
истакнати на последното Годишно 
собрание на Сојузот, одржано во 
Тетово, во ноември 1976 година.

Mery другото од страна на Ко- 
мисијата беше разгледана инфор- 
мацијата за состојбата со учебни- 
ците и помагалата по историја за 
основно и насочено образование. 
Во врска со ова прашање члено- 
вите на Комисијата беа опширно 
информирани од Уредникот по 
историја на издавачката куќа 
„Просветно дело“. По опширната 
диску си ja по ова значајно пра- 
шање од наставата по историја 
Комисијата донесе свои заклучо- 
ци и оцени дека на полето на 
учебникарската дејност во послед- 
ниве годики се постигнати значај- 
ни резултати; се издадени учеб- 
ници по историја од македонски 
автори за основно и насочено об
разование по новата програма, 
освен за осмо одделение и за чет- 
врти клас гимназија, што наскоро 
ќе излезат од печат. Исто така 
има учебник по историја за струч- 
ните училишта за I и II клас. Што 
се однесува за историските чи- 
танки, нив ги има за сите одделе- 
нија (заедно или одделно од учеб- 
никот) и за средно образование. 
Направени се значајни напори за
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преведување на учебниците по ис
торика на јазиците на народнос- 
тите (албански и турски јазик), 
дури и за гимназиите. Во диску- 
сијата беше ставена забелешка на 
издавачката куќа „Просветно де
ло“ дека преводите на учебници
те по историја на албански и тур
ски јазик од јазична и стручна 
гледна точка треба да бидат по- 
издржани. Покрај ова, се конста- 
тира дека нема доволно историс- 
ки помагала преведени на јазици- 
те на народностите. Во овој кон
текст треба да се одбележи дека 
учебниците по марксизам и само- 
управување се преведени на јази- 
ците на народностите. Комисија- 
та предложи да се забрза започ- 
натиот процес на издавање на 
разновидни историски помагала 
(историски карти, албуми, сликов- 
ници, атласи, популарна историс- 
ка литература и друго), посебно 
на тема од НОВ и Народната ре- 
волуција. Покренатата иницијати- 
ва од порано за формирање на 
посебна комисиј а при работната 
организација „Просветно дело“, 
ко ja ќе се занимава со политика- 
та на издавање на помагала по 
историја, повторно да се актуали- 
зира.

Со ваквите ставови и барања 
беше запознат уредникот по исто- 
рија на „Просветно дело“. Исто 
така, за реализација на една по- 
успешна политика и за подобрува- 
ње на издавачката дејност на 
учебници по историја и помагала 
и писмено беше известена изда
вачката куќа „Просветно дело“. 
Во писмото беа изнесени пробле- 
мите и барањата од наша страна 
и беше понудена соработка за ост- 
варување на задачите за подобру- 
вање на наставата по историја на

сите степени на образованието. 
Беше побарано од „Просветно де
ло“ понавремено да ги издава 
учебниците по историја.

За подобрување на наставата 
по историја и за помош во струч- 
ното усовршување за иаставници- 
те и професорите по историја во 
овој период Комисијата и Сојузот 
на друштвата на историчарите на 
Македонија се јавија како коор- 
динатори и како соработници ва 
организирањето на симпозиум по 
историја.

Беше одржан, на сојузно пи
во, симпозиум за настава по исто- 
рија во септември 1978 година во 
Бања Лука. На овој симпозиум 
зедоа учество и наши историчари. 
Исто така, во септември 1978 го
дина во нашата Република беше 
организиран семинар за настава 
по историја за професорите од 
средното образование во Скопје. 
Предавачи на семинарот беа про- 
фесори од Филозофскиот факул- 
тет, научни соработници од Ин- 
ститутот за национална историја 
— Скопје и општествено пол. ра- 
ботници. Еден член на Комисијата 
е и член на Комисијата за нас- 
тавни прашатьа при Сојузот на 
друштвата на историчарите на Ју- 
гославија, кој ja следи наставата 
по историја на ниво на целата 
наша заедница, каде се изнесуваат 
искуствата од наставата по исто- 
риј а и заеднички се решаваат оп- 
штите и заедничките проблеми од 
наставата по историја.

Од работата на Издавачкиот 
совет на списанието „Историја“

Издавачкиот совет на списание
то „историја“ го конституиравме 
во јуни 1977 година. Toj е соста-
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вен од 13 претставници, односно 
членови и тоа: од Филозофскиот 
факултет, од Редакцијата на сп. 
„Историја“, од Институтот за на- 
ционална историја, од ССРНМ, од 
ССМ и од други институции и 
општествено-политички организа
ции.

Во извештајниов период Изда- 
вачкиот совет одржа три состано- 
ци и на овие состаноци доминираа 
главно следниве прашања: разгле- 
дување и усвојување на Предлог- 
правилник за организација и ра
бота на Редакцијата на сп. „Исто
рика“, Предлог-правилник за регу- 
лирање на прашањето за издава- 
ње, сместување и дистрибуирање 
на сп. „Историја“, организирање и 
свикување на советување посвете- 
но на списанието предлози за из
давайте на списанието на јазиците 
на народностите (албански и тур- 
ски) и прашања од организацио- 
нен и друг карактер.

Некой од поставените праша- 
ња Издавачкиот совет успеа до 
крај да ги реализира како на при
мер: да го усвой дефинитивниот 
текст на Правилникот за организа- 
ција и работа на Редакцијата на 
сп. „Историја“, а некой прашања, 
и покрај своето големо ангажира- 
ње и залагавье, не успеа да ги ре
ализира. Така, на пример, сё уште 
не е дефинитивно решен пробле- 
мот за издавање, сместување и ди- 
стрибуирање на сп. „Историја“. 
Исто така, Издавачкиот совет по
свети големо внимание на зголе- 
мувањето на бројот на претплат- 
ниците, на проблемот на зголему- 
вањето на неговите соработници, 
особено соработници на наставни- 
ци практичари кои со свои при- 
лози би го хранеле списанието со 
теми — статии од наставната

практика и слично. За овие и дру
ги проблеми, сврзани со сп. „Ис- 
торија“, Издавачкиот совет на 
својот последен состанок од март 
1978 година, донесе и заклучок за 
одржување на едно советување по 
тој проблем. На состанокот беше 
фиксиран терминот и местото за 
одржувањето на советувањето. За 
таквото советување се предвиду- 
ваше да му претходи една опстој- 
на подготовка (изготвување на це- 
лосен извештај за сите проблеми 
сврзани со сп. „Историја“) и беа 
шсочени околу 20 институции и 
поединци кои би зеле учество на 
таквото советување. Но, како што 
е познато, до тоа советување не 
дојде од објективни и субјективни 
причини.

Треба да се констатира дека 
овие се први чекори на Издавач
киот совет на списанието и да се 
надеваме дека во иднина таа ак- 
тивност уште повеќе ќе се разви- 
ва и збогатува.

Комисија за меѓународна соработ- 
ка со нациоыални организации и 

друштва во странство

Комисијата за меѓународна со- 
работка со национални организа
ции и друштва на историчарите 
од странство беше коиституирана 
на 5. II 1977 година. За претседа- 
тел на Комисијата беше избран 
д-р Ристо Поплазаров, виш научен 
соработник на ИНН, а за члено
ви, д-р Ристо Меловски, м-р Ре
шат Неципи, Никола Едровски и 
Павлина Попандонова.

Треба да констатираме дека 
оваа Комисија во текот на извеш- 
тајниот период покажа видна ак
тивное!, благодарејќи посебно на 
нејзиниот претседател, кој беше
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и во постојан контакт со Претсе- 
дателството на Сојузов. Комисија- 
та презеде повеќе организациони 
мерки за обезбедување и проши- 
рување на нејзината дејност. Во 
текот на извештајниов период Ко- 
мисијата изработи Програма за 
нејзината двегодишна работа и 
Програма за научна соработка. И 
двете програми беа разгледани и 
усвоени од членовите на Комиси- 
јата и од Конференцијата на Со- 
јузот на друштвата на историча- 
рите на Македонија. На еден свој 
состанок, одржан на 23. III 1978 
година, Комисијата предложи чле- 
нови — историчари од Македонија 
за членови на редакции на спи- 
санија и на меѓународни комисии 
Тие беа прифатеии на еден од со- 
станоците на Конференцијата на 
нашиов Сојуз и од Сојузот на 
друштвата на историчарите на Ју- 
гославија. За информација на ова 
годишно собрание ние ќе ги спо- 
менеме сите ч.ленови на овие ко
мисии и сл. Во Југословенско-Со- 
ветската комисија за претседател 
акад. Михаило Апостолски, а за 
секретар д-р Растислав Терзиоски. 
За член во Југословенскиот коми
тет за историски науки е предло
жен и прифатен проф. Љубен Ла
пе, во Југословенската комисија 
за економска историја проф. д-р 
Данчо Зографски, во Комисијата 
за соработка со историчарите на 
ЧСР д-р Ристо Поплазаров, во Ко- 
мисијата за соработка со истори
чарите на Австрија д-р Миле То- 
доровски, во Комисијата за сора
ботка на ДДР д-р Христо Мелов- 
ски, за член на сп. Југословенски 
историјски часопис Ристо Попла
заров, за член на Редакцијата на 
Акта хисторико-економика Југосла- 
вије проф. д-р Данчо Зографски,

во Постојаната комисија за нас- 
тава по историја во училиштата 
Наум Димовски, во Сојузната ко- 
мисија за настава на факултетите 
Решат Неџипи, во комисии за со
работка со историчарите од: Бу- 
гарија д-р Орде Иваноски, Фран- 
ција д-р Глигор Тодоровски, Ун- 
гарија м-р Ристо Илјовски, Рома
н с а  м-р Стојан Киселиновски, 
Пол ска д-р Петар Стојанов, Шпа- 
нија д-р Алекасндар Матковски, 
Италија д-р В ладо Ивановски, а 
за Надзорниот одбор на Сојузот 
на друштвата на Југославија — 
Кире Силјановски.

Врз основа на овој предлог на 
Комисијата, односно на Сојузот, 
делегиравме историчари од СР 
Македонија во сите комисии и ре
дакции кои работат во рамките 
на Сојузот на друштвата на исто
ричарите на Југославија. Во рам
ките на оваа активност претседа- 
телот на оваа Комисија учеству- 
ваше и во работата на Југословен- 
скиот комитет за историски науки 
и пренесе повеќе предлози и мис- 
лења на нашиот Сојуз за поинтен- 
зивна меѓународна научна сора
ботка. Ваквата активност на оваа 
Комисија влијаеше да се почув- 
ствува подобрување во некой на
ши состојби во Сојузот. Така на 
пример, на Конгресот на југосло- 
венските историчари, одржан во 
Нови Сад во октомври 1977 годи
на, учествуваа повеќе историчари 
од CP Македонија, а неколку од 
нив беа членови на претседател- 
ствата на неговите секции; Зголе- 
мен е и бројот на прилозите и 
статиите и другите материјали од 
историчарите на CP Македонија 
во Југословеншсиот историски ча
сопис, за разлика од порано кога 
се чувствуваше недостиг на трудо-
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ви од историчарите од Македо- 
нија.

Една од доста активните коми
ссии на Сојузот на друштвата на 
историчарите на Југославија е Ју- 
гословенско-чехословачката коми- 
сија, во ко ja од октомври 1977 го
дина и нашиов Сојуз делегира 
свој претставник и тоа д-р Ристо 
Поплазаров. Оваа Комисија беше 
иницијатор Сојузот на друштвата 
на историчарите на Македонија да 
се прифати за организирање и 
изведување на симпозиумот „Мин- 
хенската спогодба и Југословен- 
ско-чехословачките народи“, кој се 
одржа во Скопје, од 5 до 9 октом
ври 1978 година.

Оваа Комисија, според свои 
претходни заклучоци, презеде и 
други активности за интензивира- 
н>е на соработката со македонски 
и други историчари во странство. 
Таа соработка се остварува, со не
кой повеќе со некой помалку.

Организациони праш ањ а

Согледувајќи извесна кеактив- 
ност на некой друштва на Соју- 
зот во Републикава, Претседател- 
ството, на еден свој состанок, од- 
лучи членови на Претседателство- 
то да посетат поодделни друштва 
во Републикава и другарски да 
им укажат на недостатоците и да 
ги поттикнат во нивната работа. 
Така, поодделни членови на Прет- 
седателството ги посетила: друшт
вата на историчарите во: Кума- 
ново, Крива Паланка, Гостивар, 
Дебар, Ресен, Охрид, Струга, Дел- 
чево, Кочани, Св. Николе, Радо- 
виш и други. Членовите на Прет
седателството поднесоа свои из- 
вештаи и го информираа Претсе* 
дателството за состојбата во тие 
друштва. Ние сметаме дека оваа

инициатива што ja презеде Прет- 
седателството позитивно ќе се од- 
рази во натамошната работа на 
некой друштва како и во органи- 
зирањето на нови друштва во 
Републикава, залагајќи се во сите 
општински центри да се форми- 
раат друштва на историчари, би
де јќи такви услови и можности 
постојат. Ние сметаме дека оваа 
инициатива и идното раководство 
на Сојузот треба да ja подржи и 
да изнајде други форми за помош 
и соработка со друштвата во Ре
публикава.

Ѕработувањ е на невработени 
историчари

На еден од состаноците на 
Претседателството на Сојузот ка
ко и на Конференцијата беше тре- 
тирано мошне значајното праша- 
ње — вработување на невработе- 
ните историчари. На состанокот 
беше констатирано дека извесен 
број студента — завршени истори
чари, не се вработени. Анализи- 
рајќи ja оваа појава на Претседа
телството беше изнесено дека во 
училиштата од втор степей пред- 
хметите: Марксизам, Социологи) а и 
Латински ги предаваат наставници 
кои по струка не се историчари. 
Претседателството констатира де
ка со вработување на наставници 
по овие предмета — неисторичари, 
се стеснува просторот за вработу- 
вање на дипломираните историча
ри. Во оваа смисла се обративме 
до Републичкиот завод за унапре- 
дување на школството на Соција- 
листичка Република Македонија, 
барајќи соодветно толкување на 
позитивните законски прописи. 
Членот на Претседателството на 
нашиов Сојуз, Наум Димовски, кој 
истовремено е вработен во Репуб-
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личкиот завод за унапредување на 
школството, Претседателството по- 
себно го задолжи да го извиди 
ова прашање и да нё информира. 
Истиот на еден состанок на Прет
седателството реферираше по ова 
прашање, пренесувајќи го офици- 
јалното толкување и мислење на 
Републичкиот завод од што Прет
седателството доби претстава за 
тежината и сложеноста на овој 
проблем.

Третирајќи го горниов проблем, 
сметаме дека и во иднина ова пра- 
шање треба да биде често пати 
предмет во сите тела на Сојузот 
и во координација со сите заин- 
тересирани фактори постапно да 
се решава. Пие мораме да пока- 
жеме повеќе грижа и внимание 
кон ова прашање, a воведување 
на точна евиденција за сите вра- 
ботени и невработени историчари 
е услов за сите натамошни актив
ности на овој план.

Во оваа смисла бете упатено 
барање до новоформираниот Фа- 
култет за туризам во Охрид. По- 
крај предвидените предмети на 
овој факултет, баравме и предме- 
тот Историја да биде прифатен 
како редовен предмет во настав- 
ниот план и и програма на овој 
Факултет. Меѓутоа, за жал, Фа- 
култетот за туризам во Охрид не 
нё почести ни со одговор.

Најсериозно третирајќи го пра- 
шањето за вработување на завр- 
шените студенти-историчари нё 
натера да се обратиме и со едно 
барање до Друштвото на архивис- 
тите на CP Македонија, настоју- 
вајќи во архивите на СР Македо
н к а  да се вработуваат предимно 
историчари.

На конктатите на нашето 
Друштво со Друштвото на архив-

ските работници на Македонија 
ќе се осврнеме со неколку зборо- 
ви. Имено, тие се, така да се ре- 
че, во почетна фаза бидејќи на- 
шите друштва во досегашната 
практика дејствуваа самостојно. 
Оттаму, произлегува дека во идни
на треба да се прават што покон- 
кретни напори за продлабочување 
на соработката со Друштвото на 
архивските работници на Македо
н к а .

Во CP Македонија денес деј- 
ствуваат покрај Архивот на Маке
донка уште девет други историс- 
ки архиви, што во целост ja по- 
криваат територијата на Републи- 
ката. Резултатите на овие устано
ви од посебен општествен интерес, 
главно се познати на полето на 
заштитата на архивската граѓа. 
Колкав е бројот на преземените и 
заштитените фондови како и тоа 
колку е значај на нивната содржи- 
на најдобро може да се види од 
водичите, чие дефинитивно изда- 
вање се наоѓа во завршна фаза.

Во овие установи вкупно се 
вработени 187 лица. Од нив 61 ра
ботник или 32,62% е со факултет- 
ска подготовка. Од овој број висо- 
кообразовни кадри, 29 лица се со 
завршен Филозофски факултет — 
трупа историја, што изнесува 
47,54% од вкупниот број вакви кад
ри. Овие податоци укажуваат дека 
неспорно има простор за натамош- 
но ангажирање на историчарите 
во архивските установи, во кои, 
од разбирливи причини и со оглед 
на дијапазонот на дејноста се ан- 
гажирани и други високостручни 
профили. Впрочем, кадровската 
структура во архивските установи 
во CP Македонија, најдобро ja 
илустрираат податоците од след- 
ниот преглед:
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К А Д P О В и

со факултетско образование
D X v  У 1 IJCxVv

со др. групи со истор. гр. други
број % број % број % број %

ΒΚΥΠΗΟ 187 100,00 61 32,16 29 15,51 32 17,11

Архив на 
Македонија 60 32,09 18 9,63 7 3,74 И 5,88
Скоп je 38 20,32 13 6,95 5 2,67 8 4,28
Битола 19 10,16 4 2,14 4 2,14 — —
Штип 13 6,95 4 2,14 1 0,53 3 1,60
Куманово 10 5,35 4 2,14 4 2Д4 — —
Охрид 10 5,35 3 1,60 2 1,07 1 0,53
Прилеп 10 5,35 2 1,07 1 0,53 1 0,53
Струмица 10 5,35 2 1,07 1 0,53 1 0,53
Титов Велес 9 4,81 4 2,14 3 1,60 1 0,53
Тетово 8 4,28 3 1,60 1 0,53 2 1,07

Соработка на Сојузот со други 
друштва и отптествено-политичкн 

организации

Имајќи ja  предвид потребата 
од соработка со други друштва и 
општествено-политички организа
ции, Сојузот на друштвата на ис- 
торичарите на CP Македонија нас- 
то јуваше во текот на извештајни- 
ов период, воспоставените добри 
односи и соработка со сродни 
друштва и други организации од 
порано да ja засипи. Оваа сора
ботка беше видлива со Институ- 
тот за национална историја, со 
Катедрата по историја на Фило- 
зофскиот факултет со Републички- 
от завод за унапредување на 
школството во CP Македонија, со 
Архивот на Македонија и со дру

ги општествено-политички органи
зации. Наши другари-членови на 
Сојузот се активни членови на по- 
веќе самоуправни органи, кои ре- 
довно, по еден утврден механи- 
зам, по двегодишно делегирање 
се менуваат. Сојузот беше активно 
вклучен во организацијата и во 
изведувањето на сите ј убил ей во 
Републикава во текот на извеш- 
тајниот период: Титовите и наши 
ј убил ей во минатата година, 75- 
годишнината од Илинденското вос- 
тание, 100-годишнината од Крес- 
ненското востание и многу други. 
Лосебно сакам е д а  ja  истакыеме 
мошне блиската и плодната сора
ботка со Друштвото на историча- 
рите на Црна Гора, чии претстав- 
ници се редовни и активни учес- 
ници на сите наши манифестации 
од научен и друг характер, што 
во текот на извештајниот период
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се одржуваа во нашава Републи
ка. Меѓутоа, предвидената посета 
на наши членови на Друштвото 
на историчарите на Црна Гора не 
ja остваривме, предимно поради 
објективни тешкотии. Единств ено, 
во духот на таа соработка, а на 
барање на Друштвото на истори
чарите на Црна Гора еден наш 
член, д-р Ристо Поплазаров, беше 
испратен на еден нивен симпози
ум за историчарите на Црна Гора 
да одржи две предавања на тема: 
„Поважни ослободителни борби 
на македонскиот народ во пери- 
одот 1850—1878 година" и „Маке- 
донија и одредбите на Санстефан- 
скиот и Берлинскиот договор". 
Предавањата беа одржани на 5 
јуни оваа годика во Бечиќи, на 
што другарите од Црна Гора ни 
искажаа посебна благодарност.

По овој повод треба да истак- 
неме дека во текот на оваа есен 
предвидуваме една возвратна по
сета на Друштвото на историча
рите на Црна Гора. Сепак, треба 
да напомнеме дека сме во посто- 
јанен контакт и соработка со ко- 
легите од Црна Гора, ко ja соработ
ка веке даде мошне позитивни ре- 
зултати.

По овој повод треба да истак- 
неме дека од страна на нашиов 
Сојуз беше истакната желба за 
соработка и со други друштва во 
СФРЈ. Така, при една посета на 
една републичка делегација од 
културно-општествени работници 
во Нови Сад, во чиј состав се 
наоѓаше и претседателот на наши- 
вв Сојуз, беше истакната потре- 
бата и беа предложеии конкретни 
зафати врз кои треба да се одви- 
ва соработката со Друштвото на 
историчарите на САП Војводина. 
Истите прашаньа беа предмет на

разговорит што го имавме и во 
Загреб со членови на Друштвото 
на историчарите на СР Хрватска, 
кога при организирањето на „Де- 
нови на македонската култура" во 
Загреб, 1977 година, зеде учество 
и претседателот на нашиов Сојуз. 
По овој повод треба да истакнеме 
дека cè уште од овие настојувања 
нема конкретни резултати, но, се- 
пак, веруваме дека обострано 
искажани желби во иднина ќе да- 
дат резултати. Соработката, исто 
така, и со Сојузот на друштвата 
на историчарите на СФРЈ, како и 
со другите покраински друштва е 
добра, но сметаме дека таа треба 
да биде уште подобра. Во оваа 
смисла идните раководни структу- 
ри на нашиов Сојуз треба да сто- 
рат нешто повеќе.

Свечени собири и други 
манифестации

Влучувајќи се во општонарод- 
ната прослава на сите народи и 
народности на СФРЈ по повод Ти- 
товите и наши јубилеи Претседа- 
телството на Сојузот организира 
свечен собир на историчарите од 
CP Македонија. Собирот се одржа 
во свечената сала на Институтот 
за македонски јазик во Скоп je, на 
18 мај 1977 година. На свечениот 
собир претседателот на Македон
ската академија на науките и 
уметностите, акад. Михаило Апо- 
столки, швореше на тема: „Тито, 
— Стратег на нашата Револуција", 
Собирот беше масовно посетен од 
историчарите на Македонија, при 
што од името на сите историчари 
на CP Македонија на Претседа
телот Тито му беше испратена 
телеграма. По говорот на друга-
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рот Апостолски беше изведена 
кратка уметничка програма, а по- 
тоа, членовите на Сојузот на 
друштвата посети] а некой знаме
нитости во Скопје.

Во организација на Сојузот, а 
по повод 100-годишнината од ра- 
ѓањето на Никола Карев и 25- 
годишнината од формирањето на 
Сојузот на друштвата на истори- 
чарите на CP Македонија, во Кру
шево, на 13 ноември 1977 година, 
беше одржан свечен собир на ис- 
торичарите на CP Македонија. 
Треба да истакнеме дека на со- 
бирот беа присутни наши члено- 
ви од цела Македонија, претстав- 
ници на општествено-политички 
организации од Крушево, членови 
на историските секции при учи- 
лиштата, како и гости од одделни 
научни институции од Скоп je. Со- 
бирот беше поздравей и од прет- 
седателот на Сојузот на друштва- 
га на историчарите на Југослави- 
ја, проф. Али Хадри, а беа при
сутни и претставници на Друшт- 
вото на историчарите на Косово 
д-р Кахит Абдула и д-р Масар 
Кодра.

Реферат за животот и дејнос- 
та на Никола Карев поднесе д-р 
Славко Димевски, виш научен со- 
работник во Институтот за поли- 
тичко-правни и социолошки истра- 
жувања. Во рефератот беа изнесе- 
яи резултатите од најновите ис- 
тражувања за животот и за вре- 
мето во кое живеел Никола Ка
рев, како  идеолог и претседател 
на Крушевската Република, за 
демократската платформа на Ре- 
публиката за Крушевскиот мани
фест и др.

По прочитаниот реферат учени- 
ците од гимназијата „Наум Нау- 
мовски-Борче", од Крушево, изве-

доа рецитал на револуционерна 
поезија. По овој повод го корис- 
тиме моментов да им искажеме 
топла благодарност на Друштво- 
от на историчарите од Крушево, 
посебно на Викторија Пети како 
и на работниот колектив при Гим- 
нацијата во Крушево.

Покрај овој дел од работата 
на собирот за присутните беше 
организирана посета на културно- 
историските споменици во Кру
шево. Беа посетени спомениците 
на Никола Карев, на Питу Гули, 
потоа монументалниот споменик 
на Националноослободителната 
борба и на Илинденското воста- 
ние „Илинден", споменикот на Ве
ле Марков, Партизанските гро- 
бишта, каде е погребай народни- 
от херој Ванчу Матак и синот на 
Питу Гули — Стерјо Гули. Беше 
посетена и уметничката галерија 
на Никола Мартиновски. Треба да 
се истакне организираноста на 
овој свечен собир, каде Друштво- 
то на историчарите од Крушево 
имаше посебна обврска што це- 
лосно ja изврши. Така, при посе- 
тата на културно-историските спо
меници во Крушево, Друштвото 
имаше определено свои членови 
кои изнесуваа и кратки излагања 
за соодветните споменици. Во 
рамките на овој собир беше изве
дена и кратката посета на,, мес- 
носта и на споменикот на Мечкин 
Камен, при што им беше оддаде- 
на почит на паднатите херои од 
времето на Илинденската епопе- 
ја, со што заврши и оваа мошне 
успешна манифестациј а.

По овој повод треба да истак
неме дека кога се определивме да 
го одбележиме јубилејот на Дру
штвото како и 100-годишнината од
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раѓањето на Никола Карев, ние 
сметавме дека оваа манифестаци- 
ја треба да стане традиционална. 
Таа би се одржувала секоја го
дина, а би било можно истата да 
добие и подруга содржина со што 
уште повеќе би се осмислила, вне- 
сувајќи и организациони и струч- 
ни елементи во нејзината содр
жина. На тој начин, членовите на 
нашиов Сојуз еднаш годишно би 
се сретнувале, разменувајќи при- 
тоа мисли по прашања од интерес 
за натамошниот развој на нашиов 
Сојуз. Ние само сакавме да го 
истакнеме овој проблем и потре
ба, на што новите раководни 
структури на нашиов Сојуз, до- 
колку овој вид на манифестација 
го сметаат за позитивен, да го про
должат.

Организирањето на Карван млади 
историчари

И во овој двегодишен период 
ние продолживме со оваа убава 
традиција Карван на млади исто
ричари што нашите претходници 
ja воведоа. Обмислувајќи околу 
оваа манифестација, како таа да 
добие уште поголемо значење и 
воспитно-политички ефект кај по- 
голем број ученици, Претседател- 
ството одлучи на денот на поаѓа- 
њето на карванот да покануваме 
што поголем број ученици за све
чей ои масово испраќање на ис- 
тиот. Разбирливо требаше да се 
обмислува и за местото на тргну- 
вањето на Карванот за да може 
да се оствари саканата цел. Не- 
сомнено, се покажа дека желбата 
Карванот на младите историчари 
да добие што поголемо значење 
сред училишната младина се ост-

17 Историја

вари. Така оваа манифестации а 
доби траен карактер и признание, 
како единствена манифестации а 
од ваков вид. Kora сме на ова, ќе 
спомнеме дека организирањето на 
оваа манифестација бараше мак- 
симално залагање на Претседател- 
ството, почнувајќи од сите прет- 
ходни подготовки, изготвување на 
програма за маршрутата на Кар- 
ваиот, каде треба при посета на 
нај значај ни места од историјата 
на југословенските народи и на
родности, со посета и на стопан
ски објешти што претставуваат 
значај ни центри и средишта на 
социјалистичката изградба во на- 
шава татковина да дојде до израз 
како идејно-воспитниот така и 
образовниот момент на Карванот. 
По прифаќањето на маршрутата 
за Карванот навремено беа фор- 
мирани соодветни институции низ 
Југославија кои требаше да ги 
пречекуваат младите историчари, 
да им укажуваат помош и да 
обезбедуваат квалгификувани во- 
дичи и cè друго што беше нужно 
за изведување на оваа манифеста
н та .

Карванот на младите историча
ри во 1977 година свечено беше 
испратен од манастирот „Прохор 
Пчински". Претходно беше дого
ворено со општествено-политички- 
те организации во Куманово за 
пречекот и организацијата околу 
поаѓањето на Карванот, за што и 
по овој повод им искажуваме топ- 
ла блашдарност. Нашата желба 
за што помасовно и посвечено ис- 
праќање на младите историчари 
беше наполно реализирано. Голем 
број дојдени автобуси беа полни 
со ученици, кои од сите краишта 
на Македонија дојдоа кај манас-
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тирот „Прохор Пчински". Навис- 
тина, тоа беше мошне свечен и 
радосен ден за сите што дојдоа 
во манастирот. Тоа беше една 
можност повеќе учениците да чу- 
јат непосредно, изворно за голе- 
миот настан одржан во овој ма- 
настир — одржувањето на Прво- 
то заседание на АСНОМ, кога ce 
удрија темелите на македонската 
држава во заедница со другите 
јутословенски народи. Првоборе- 
цот од Куманово, Дане Цеков, 
мошне впечатливо го долови тој 
настан пред присутните. По раз- 
гледувањето на музејот посветен 
на АСНОМ и по изведувањето на 
културно-уметничката приредба, 
младите историчари во три авто- 
буси го продолжија патот низ Ту
гое лави ja, успешно изведувајќи ja 
претходната замисла. Раковод- 
ството на овој Карван, на чело со 
Коде Коцевски, од Тетово, успеш
но ja изведе нланираната екскур- 
зија за што ние, како нему, така 
и на другите членови кои го при- 
дружуваа, им должиме голема бла- 
годарност. Не помала благодар- 
ност им должиме и на друштвата 
на историчарите од Скоп je, од 
Прилеп, од Штип, од Кавадарци, 
од Титов Велес и од други друш- 
тва кои организирано, со голем 
број ученици, дојдоа при испра- 
ќањето на младите историчари 
низ Југославија.

Не помалку беше успешен Кар- 
ванот на младите историчари из
веден во оваа година. И тој се 
одвиваше по врвиците на НОВ и 
Револуцијата. Во чест на 35-годиш- 
нината од избирањето на првиот 
Централен комитет на КПМ, Прет- 
седателството, по сите претходни 
оргаиизациони подготовки, одре- 
ди овогодишниот Карван на мла

дите историчари да тргне од Те
тово, задолжувајќи го Тетовското 
друштво на историчарите да биде 
домаќин при пречекот на учени
ците и на учесниците во мани- 
фестацијата млади историчари. 
Таа обврска Друштвото на исто
ричарите од Тетово ja исполни на 
општо наше задоволство. Смета- 
ме за потребно да ja истакнеме 
мошне активната улога што ja 
имаше Коде Коцевски. Мошне ор- 
ганизираниот пречек, топлиот при
ем кај општествено-политичките 
организации, организираната по- 
сета на културно-историските спо- 
меници во Тетово остави трајни 
впечатоци кај сите присутни. Три
те автобуси со учесници на Кар- 
ванот млади историчари, со фор- 
мираното раководство на мани- 
фестацијата на чело со Васил Јо- 
тевски, од Скопје, исто така, ус
пешно ja изведе овогодишната 
планирана екскурзија. И по овој 
повод на сите наши членови, кои 
учествуваа во изведувањето на 
овој Карван млади историчари, 
им искажуваме топла благодар- 
ност.

Кога сме на ова прашање ќе 
истакнеме дека во основа оваа 
манифестација, во организација 
на Сојузот на друштвата на исто
ричарите на Македонија, ja ис- 
полнува својата замисла и задача. 
Меѓутоа, сепак, останува потреба- 
та и натаму да се обмислува за 
нејзината физиономија, за потре- 
бата на посета и на историски 
места во CP Македонија и за уче- 
ство во неа на други млади исто
ричари од другите социјалистич- 
ки републики, или таа да прерас- 
не во југословенска манифестаци- 
ја на млади историчари.
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Научни собири, и други 
слични манифестации

а) Собири во 1977 година
Бројно е учеството на наши 

членови што во текот на извеш- 
тајниов период се одржаа во зем- 
јава или во странство, при што 
членовите на Сојузот-историчари 
— вработени во поодделни инсти
туции и професионално се обвр- 
зани за учество на истите. Посеб- 
но треба да го истакнеме учество
то на симпозиуми и на конгреси, 
од вработените во Институтот за 
национална историја — Скоп je, на 
Катедрата по историја на Фило- 
зофскиот факултет — Скоп je, ка- 
ко на други институции и орга
низации во Републиката. Во оваа 
смисла, по бројот на одржаните 
научни собири и други слични 
манифестации, посебно е каракте- 
ристичен овој двегодишен пери
од. Наши членови зедоа учество 
на научниот собир „Тито и Рево- 
луцијата“, одржан во Кумровец, 
од 14 до 16 декември 1977 годи
на; на научниот собир „Тито за 
Косово — Косово за Тито“, одр
жан во Приштина, декември 1977 
година; на научниот собир „Дур- 
миторска Партизанска Република“, 
одржан на 24 и 26 август 1977 го
дина; на научниот собир „Осло- 
бодување на југоисточна Србија“, 
одржан во Лесковац, од 16 до 17 
декември 1977 година, на Конгре- 
сот на фолклористите, одржан во 
Словенија од 3 до 7 октомври 
1977 година; во Нови Сад, од 4 до 
7 октомври 1977 година, беше одр
жан VII конгрес на историчарите 
на Југославија. Треба да се одбе- 
лежи дека одржувањето на VII 
конгрес на историчарите на Југо-

славија се совпадна со големите 
j у бил ей на другарот Тито. За од- 
бележување е присуството на ис
торичарите од CP Македонија ка- 
ко делегата, гости, или со рефе
рата. На Конгресот од СР Маке
донка беа присутни 71 историчар 
од кои 10-мина со реферата. Тре
ба да напоменеме дека бројот на 
наши членови со реферата на 
овој Конгрес не може да не задо- 
воли, бидејќи конгресите на исто
ричарите на Југославија се мош
не добра прилика за афирмирање 
и презентирање на што повеќе 
прилози од историјата на маке- 
донскиот народ и народностите 
што живеат во CP Македонија. 
Во таа смисла нашиов Сојуз во 
соработка со соодветни работай 
организации, кои професионално 
работат на изучувањето на наше- 
то минато, во иднина треба н ет
то повеќе да стори.

Имајќи го предвид фактот дека 
мината година беше јубилејна, го
лем број наши членови беа анга- 
жирани во работайте колективи 
во одржување на предавања, а 
други зедоа учество со прилози 
на научни собири и симпозиуми 
одржани во CP Македонија. Так- 
ви беа: научниот собир „Битола 
и Битолско во НОВ 1941—1942“, 
одржан во Битола 1977 година; во 
Битола беше одбележана и 100- 
годишнината од раѓањето на Ни
кола Карев, на Подкозјачките ли- 
тературни средби, одржани во Ку- 
маново, на 8 октомври 1977 го
дина; на научниот собир во стран- 
ство „Војната и културата 1939— 
1945“, одржан во Варшава, од 6 до 
8 септември 1977 година; на меѓу- 
народниот симпозиум за „Балкан- 
скиот фолклор“, одржан во Ох
рид од 7 до 8 јули 1977 година.

17*
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Покрај самостојното организи- 
рање на собири и други манифес
тации, нашиот Сојуз беше и ко- 
организатор на научни собири. 
Така, во рамките на прославата 
од 100-годишнината на Никола Ка
рев и манифестацијата „Десет де
ка Крушевска Република“ на 5 
и 6 август 1977 година, во Круше- 
во, се одржа научна средба на 
тема: „Никола Карев и неговото 
време“. Овој собир се одржа во 
времето кога сите народи и на
родности на Југославија ги про
ел авуваа големите Титови и наши 
јубилеи — 40-годишнината од не
говото доаѓање на чело на КПЈ и 
неговиот 85 роден ден, така што 
средбата го носеше белегот на 
овод* јубилеј. На собирот зедоа 
учество голем број наши члено- 
ви со реферати и дискусија. Не 
беше немало учеството и на на- 
учниот собир на тема: „Школст- 
вото просветата и културата во 
Македонија во времето на прерод- 
бата“, кој во организација на Ма- 
кедонската академија на науките 
и уметностиге се одржа во Титов 
Велес и Штип, од 22 до 24 декем- 
ври 1977 година.

Треба да напомнеме дека во 
времето на одржувањето на соби
рот во Титов Велес очекувавме 
поголемо присуство и активност 
на Друштвото на историчарите од 
Титов Велес, што изостана, за 
разлика од присуството и актив- 
носта на членовите на Друштво
то на историчарите од Штип.

б) Собири во 1978 година

Продолжувајќи ja убавата тра- 
диција, во организација на Сове- 
тот „Десет дена на Крушевската 
Република“, наши членови зедоа

активно учество и во организира- 
њето и во изведувањето на науч- 
ниот дел на средбата, ко ja се 
одржа од 3 до 5 август 1978 го
дина. Беше одржан научен собир 
на тема: „Местото на Илинден- 
ското востание и Крушевската Ре
публика во борбата на македон- 
скиот народ за национално и со- 
цијално ослободување“. Овој сим
позиум беше под Високото покро- 
вителство на Претседателот на Ре- 
публиката Јосип Броз Тито, а по 
повод 75-годишиината од Илин- 
денското востание и прогласува- 
ььето на Крушевската Република.

Посебно беше видливо учество
то на наши членови на Сојузот 
на симпозиумот: „Сто години од 
Кресненското востание во Маке- 
донија во 1877 —1878“, организи- 
ран од Македоиската академија 
на науките и уметностите, кој се 
одржа во Берово од 7 до 4 ок- 
томври оваа година.

По иницијатива на Југословен- 
ско-чехословачката комисија за 
историја, Сојузот на друштвата 
на историчарите на СР Македони- 
ja се прифати да биде организа
тор и домаќин на симпозиумот на 
тема: „Минхенскиот договор и ју- 
гословенско-чехословачките наро
ди“. Во подготовката на симпози
умот беа коорганизатори: Инсти- 
тутот за национална историја, Ка- 
тедрата за историја при Филозоф- 
скиот факултет и Југословенско- 
чехословачката комисија за исто- 
рија. По извршените подготовки 
за симпозиумот, со сестрана мо- 
рална и материјална поддршка на 
огаптествено-политичките факто- 
ри, симпозиумот се одржа во Ско- 
nje, од 5 до 9 октомври 1978 го
дина. На него зедоа учество пове- 
ќе југословенски историчари, ка-
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ко и петмина историчари од Чехо
словачка. И овој симпозиум даде 
значаеы придоиес во изучувањето 
на минатото на народите на Ју- 
гославија и на Чехословачка, а од 
друга страна ни се овозможи да 
се воспостават посодржајни одно- 
си со чехословачките историчари. 
За учесниците на овој симпозиум 
беше организирана и мошне ус
пешно изведена екскурзија низ 
Македонија, такашто на учесни
ците им се овозможи да се за- 
познаат со дел од културно-исто- 
риските споменици, како и со не
кой стопански објекти од соција- 
листичката изградба. По овој по
вод им искажуваме благодарност 
на раководителите и на самоуп- 
равните органи на работайте ор
ганизации што така топло н о  пре- 
чекаа при изведбата на екскурзи- 
јата за учесниците на овој сим
позиум, на ЗИК „Тиквеш“, на На- 
родниот музеј во Прилеп и Охрид 
и на други. Исто така, им должи- 
ме благодарност и на Славка Фи- 
данова, проф. на Филозофскиот 
факултет во Скопје и претседа- 
тел на Одборот за организација 
на симпозиумот, на д-р Ристо Поп- 
лазаров, потпретседател на Одбо
рот, на м-р Стојан Киселиновски, 
секретар на Одборот како и на 
другите членови на Одборот кои 
несебично се заложиja за успехот 
на овој симпозиум, во што на- 
шиот Сојуз вложи максимални на
пори.

Од работата на друштвата на
историчарите во Републикава

Пред да почнеме да ja изнесу- 
ваме работата на друштвата во 
Републикава, сакаме претходно да 
укажеме на еден момент. Во Ре

публикава постојат 23 друштва. 
Активноста на сите друштва не е 
подеднаква. Постојат друштва кои 
се мошне активни, со ангажиран 
голем број на историчари и се 
носители на многу активности во 
училиштата од сите степени како 
и по градските центри, но посто- 
јат и друштва на историчари кои 
ционо незајакнати, или каде што 
активноста предимно ja вршат 
раководствата на друштвата, што 
значи нивыата активност е фо- 
румска. За сето ова ние ќе мора- 
ме отворено да се произнесеме. 
По, сепак, кога требаше да ги 
сведеме сметките на крајот од 
извештајниов период, ние добив- 
ме, речиси, од сите друштва во 
Републиката детални и прилично 
големи двегодишни извештаи. Мо- 
раме и овој пат да изразиме го
лема благоадарност за нивниот од- 
нос спрема Сојузот. Меѓутоа, 
токму од толку големиот број из
вештаи не сме во состојба и во 
овој двегодишен извештај на Со- 
јузов да го пренесеме cè она што 
како активност е забележано по 
нашите друштва. Во таа смисла 
ве молиме за разбирање, а диску- 
си] ата ко ja ќе се води по овој из- 
вештај, нека го дополни она што 
не сме го рекле, а треба да се 
рече, бидејќи нашава активност 
има несомнено големо опште- 
ствено-политичко, образовно и 
воспитно значење, и во . таа 
смисла бараме и настојуваме 
за соодветен третман и место на 
нашиот Сојуз во општеството. И 
cera ќе истакнеме дека сме цврс- 
то решени да истраеме во оства- 
рувањето на задачите што ги по- 
ставува нашата самоуправна заед- 
ница пред наставата по историја 
и пред историската наука. Про-
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учувањето на општествените стру- 
ктури и општествените движења 
во минатото е посебна задача и 
членовите на нашиот Сојуз имаат 
значајно место во таа активност 
доодделно во наставала, а особе- 
но во нејзината улога во форми- 
рањето на нашата социјалистич- 
ка младина во смисла на марксис- 
тичкото образование.

Друштвото на историчарите во 
Скоп je е едно од најголемите 
друштва во Републикава. На под- 
рачјето каде што работи ова Дру- 
штво ce вработени повеќе од 200 
историчари, што не значи дека ce 
и сите активни членови на Скоп- 
ското друштво. Овој проблем за 
вклучување и активирање во рам- 
ките на Друштвото на сите исто- 
ричари во Скопје и натаму ќе 
претставува една од основните за
дачи на истото.

Работала на ова Друштво во 
текот на извештајниов период се 
одвивала според изготвената про- 
грама. При Друштвото било фор- 
мирани шест комисии, преку кои 
предимно се одвивала целокупна- 
та работа на истото. Mery тоа, пла- 
нираната активност преку прилич- 
ниот број комисии не била така 
резултатна, така што останува 
прашањето за изнаоѓање на нај- 
добри форми преку кои ќе се од- 
вива работала на Друштвото. Нај- 
активна при Скопското друштво 
се покажала Комисијата за одбе- 
лежување на јубилеи и прослави, 
во што посебно се истакнувала со 
активност Софија Бончева, прет- 
седател на Комисијата, до дека во 
организирањето на карваните на 
млади историчари со посебна ак
тивност во Скопското друштво се 
истакнувал Глигор Николовски.

Според извештајот на претсе- 
дателот на Скопското друштво, 
Љубица Стаматовска. Присутен е 
напорот на Друштвото и посебно 
резултатен за воспоставување доб
ра евиденција за бројот на вра- 
ботените историчари на ова под- 
рачје, со кои била воспоставена 
широка кореспонденција. Посебно 
е за истакнување активноста на 
ова Друштво, поодделно органи- 
зираноста во одбележувањето и 
во прославувањето на повеќе ју- 
билејни настани од нашето поб- 
лиско и подалечно минато. Таа 
активност се одвивала низ различ
ии форми: преку одржување на 
предавања на ученици, пред ра
ботай колективи во стопански ор
ганизации, пред младински работ- 
ни бригади, со учество со написи 
во печатот, на радиото и на теле- 
визијата и во многу други ак
тивности, што се добива впеча
ток дека историчарите од ова под- 
рачје биле носечка сила во учи- 
лиштата при изведувањето и ор- 
ганизирањето на јубилеите во из- 
вештајниот период. Како пример 
треба да се истакне дека е воспо
ставена мошне добра соработка 
со Социјалистичкиот сојуз на Ско- 
пје и со други општествено-по- 
литички фактори со кои е коор- 
динирана целокупната работа на 
Друштвото. Таквата соработка 
дала мошне позитивни резултати 
и во финансирањето на ова друш
тво.

Не помала преокупација на 
членовите на Скопското друштво 
преставувала и наставно-воспит- 
ната дејност, за што постоела тес
на соработка со Градскиот завод 
за унапредување на образовани
ем, со Републичкиот завод, со 
Катедрата за историја на Фило-
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зофскиот факултет и со друга. Во 
соработката со Заводот за унапре- 
дување на образованието бил ор- 
ганизиран семинар за наставници- 
те од основните училишта. Во таа 
смисла Скопското друштво редов- 
но испраќало свои членови на 
стручни среќавања, како во Сту- 
бичке Топлице во 1977 година та
ка и на овогодишниот семинар, 
одржан во Бања Лука.

Околу 70 наставници и профе- 
сори по историја го сочинуваат 
Друштвото на историчарите во 
Прилеп. Сите тие се вработени во 
основните и средните училишта 
како и во друга институции во 
градот. Кон ова Друштво е при- 
клучена и Секцијата на истори
чарите од Македонски Брод.

Двегодишната работа на ова 
Друштво се одвивала според про- 
грамата што во текот на извештај- 
ниот период била и дополнувана 
со тековни потреби, така што се 
добива впечаток дека ова Друш
тво е едно меѓу најактивните и 
најорганизираните друштва во Ре- 
публикава. Ова го изнесовме не 
заради обична куртоазија, што 
Прилесково друштво е домаќин 
на ова наше Собрание, туку на- 
вистина поради успешна актив- 
ност во текот на извештајниов 
период. Залагањето на поголем дел 
на членството од ова Друштво е 
видливо. На состаноците на Друш
твото биле разгледувани прашања 
од организационен, стручен, ме
тод ско-педагонией и од идејно-по- 
литички карактер во наставата по 
историја. Треба да се констатира 
дека ова Друштво имало мошне 
тесна соработка со голем број оп- 
штествено-политички органи на 
градот, со Гарнизонот на ЈНА, со 
Друштвото за наука и уметност,

со Институтот за национална ис- 
торија во Скоп je, со Тетовското 
друштво на историчари и со дру- 
ги друштва. Оваа соработка била 
една од основните претпоставки 
за успешна работа. Меѓутоа, так- 
ва соработка не е воспоставена 
и со блиските историски друштва 
на историчари, како во Битола, 
Титов Велес и друга што сметаме 
дека обострано би било корисно.

Бро ј ни се активностите на 
Друштвото на историчарите во 
Прилеп во текот на извештајниов 
период. Учество во пишување на 
учебници, учество на конгреси, 
симпозиуму во Карванот на мла- 
ди историчари, со голем број уче- 
ници и наставници, организирано 
собирање на сеќавања од учесни- 
ци во НОВ, потоа учество во нат- 
превари на ученици каде што те
ми биле минатото на нашиот на
род, ангажирање на предавачи во 
политичкиот актив на Прилеп, 
одржување на реферати по повод 
на јубилеите што во извештајниот 
период беа и една можност за 
нашето активирање и афирмира- 
ње; учество на симпозиумот „При
леп и Прилепско во НОВ и Народ- 
ната револуција“, а забележител- 
на е и соработката, што е карак- 
теристично за прилепското Друш
тво на историчари, со Друштвото 
по мајчин јазик, со географичари- 
те и со педагозите, ко ja соработ
ка, за жал, не постои на репуб
личко ниво.

Во активноста на ова Друштво 
не била запоставена ни работата 
на стручен план. Проблеми од нас- 
тавната практика, преку органи- 
зирање на поодделни семинари би
ле постојано присутни. Несомнено 
така широкиот замав на ова Дру
штво, вклученоста на поголем дел
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од историчарите во работата на 
Друштвото и добрата соработка 
со општествено-политичките ор
ганизации е гаранција дека и про- 
јавените слабости во иднина ус
пешно ќе се решаваат.

Мошне голема активност Дру
штвото на историчарите на Штип 
покажало во одбележувањето на 
големите јубилеи во извештајниов 
период. Штипското Друштво ак
тивно било вклучено во сите учи- 
лишни натпревари на учениците 
кои биле организирани по повод 
на јубилеите. Мошне забележител- 
на била активноста на Друштвото 
во врска со карваните на млади- 
те историчари, кога и голем број 
ученици од Штип беа испраќани. 
Не била помала активноста на 
Друштвото и во одбележувањето 
на 35-годишнината од создавањето 
на КП, на 75-годишнината од 
Илинденското востание и други. 
Посебно треба да ja одбележиме 
активноста на Друштвото во обез- 
бедувањето на присуство и актив- 
ни членови на сите одржани сим
позиуму конгреси на историчари
те. Така, на Коигресот на истори
чарите на Југославија, одржан во 
Нови Сад, штипското Друштво ис- 
прати петмина членови, на соби- 
рот во Крушево, исто така, а 
Друштвото беше домаќин на сим- 
позиумот „Школството, просвета- 
та и културата во Македонија во 
времето на преродбата“. И по по
вод прославата на Кресненското 
востание, членови на ова Друшт
во одржале посебни предавања 
посветени на востанието. Не била 
помала активноста на Друштвото 
и во организирањето на квиз нат
превари меѓу учениците и во ор- 
ганизирањето на изложби посве
тени на јубилеите. За одбележу-

вање е една форма за работа при- 
менета во Штип, а таа е формира- 
ње на поодделни активи во учи- 
лиштата од I и II степей. Ваква- 
та форма за работа се покажала 
доста успешна и ние како таква 
ja препорачуваме и на другите 
поголеми друштва.

Друштвото на историчарите на 
Тетово постои од 1971 година. Во 
него членуваат 50 членови, како и 
10 почесни. Во програмата за ра
бота на ова Друштво во извештај- 
ниов период се опфатени прашања 
од наставно-образовен карактер, 
идејно-политичко и марксистичко 
образование на членството, проб- 
леми од стручен како и од орга- 
низационен карактер и др. Орга- 
низационата способност ова Дру
штво ja покажа во 1976 година, 
кога беше одржано 12-тото Го- 
дишно собрание на нашиов Со- 
јуз, при што Тетовското друштво 
беше домаќин, а посебно во оваа 
година кога тоа беше домаќин на 
пречекувањето и испраќањето на 
Карванот млади историчари, за 
што сакаме посебно да му иска- 
жеме благодарност.

Во соработката со Заводот за 
школство и со Самоуправната за- 
едница за образование биле орга
низирани семинару советувањаи 
евоцирани спомени од учесници 
во НОВ и Народната револуција, 
натпревари и други форми од вос- 
питно-наставниот процес во нас- 
тавата по историја.

Друштвото развивало особена 
дејност во опфаќањето на што 
поголем број на ученици во ма- 
нифестацијата „Карван на млади 
историчари“. Забележителна ак
тивност има покажано во подгот- 
вувањето и организирањето на 
учениците за учество во општин-
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ските и републичките натпревари 
по исторкја. Посебно треба да се 
истакне активноста на ова Друш- 
тво во врска со одржувањето на 
годишните, традиционалните и 
други манифестации и ј у бил ей, 
при што биле одржани свечени 
академии со активно учество на 
членовите на Друштвото.

Една посебна активност ова 
Друштво бележи во изведување- 
то на стручни екскурзии, органи- 
зирани во оваа година. Една екс- 
курзија била изведена низ Запад- 
на и Југозападна Македонија, ка- 
де што биле посетени историски- 
те споменици во овие краишта. 
Втора екскурзија била изведена 
во Северо-источна Македонија, 
каде бил посетен манастирот Про
хор Пчински и други споменици 
од тој крај.

Забележителна е, исто така, 
активноста на ова Друштво на 
планот во посета на други друш- 
тва во Републикава. Таква прак
тика постои со Друштвото на ис- 
торичарите во Прилеп, што како 
активност тогою ja препорачуваме 
и на другите друштва.

Една карактеристична слабост 
на ова Друштво е недоволната ак
тивност на организационен план 
на членовите — историчари од 
средните училишта во Тетово. Таа 
активност е чувствителна и оста- 
нува како задача на Тетовското 
друштво да работи на активира- 
ње и на овој дел неактивни чле- 
нови. И финансирањето на ова 
Друштво претставува проблем, 
што е карактеристична појава, ре- 
чиси, за сите наши друштва.

И работата на Друштвото на 
историчарите на Битола се одви- 
вала според однапред прифатена 
програма. На одржаните состано-

ци на Друштвото биле третирани 
материјали за состојбата на Дру
штвото, за унапредувањето нанас- 
тавно-воспитниот процес во учи- 
лиштата од I и II степей, подго
товка на Карванот млади истори
чари и вклучување на ученици во 
натпревари по повод на јубилеите 
во извештајниов период. Финан- 
сиските проблеми на ова Друштво 
претставувале проблем и е една 
од причините што членовите на 
Друштвото кои не биле во состој- 
ба да земат учество на повеќе 
манифестацгии. Меѓутоа, и покрај 
таквите тешкотии, на сите мани
фестации од научен и друг карак- 
тер, Друштвото редовно било прет- 
ставувано од свои претставници. 
Во Битола била забележителна 
соработката со Завод от за унапре- 
дување на предучилишното и ос- 
новното образование. Оваа сора- 
ботка се одвивала на полето на 
унапредувањето на наставно-вос- 
питниот процес по предметот ис- 
торија, преку одржување на се- 
минари, училишни и меѓуучилиш- 
ни натпревари и др. Оваа сора- 
ботка била видлива и со Педагош- 
ката академија во Битола, со Оп- 
штинската конференција на Соци- 
јалистичката младина, со Општин- 
скиот сојуз на боречките органи
зации. Како резултат на таа сора- 
ботка произлегло и организирање- 
то на квиз натпревар за училиш- 
тата од II степей во минатата го
дина на тема: „НОБ во Македо- 
нија 1941—1945“. Од резултатот на 
квизот произлегла подготвеноста 
на учениците по соодветната те
ма, пришто зеле учество сите учи
лишта во општината Битола.

Активноста на Друштвото на 
историчарите на Титов Велес во 
извештајниов период била насо-
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чена предимно во четири насоки. 
Едната од нив била организзцио- 
ната работа во што ce настојува- 
ло да се привлечат во работата на 
Друштвото што повеќе историча
ри, археолози и други, од кои по- 
голем дел биле вклучени во ра
ботата на Друштвото на пооддел- 
ни комисии. Во тој однос е истак- 
ната и работата на Секцијата на 
млади историчари, кои имале не- 
посредна помош од членовите на 
Друштвото. Претплатата на спи- 
санието на Сојузот била задово- 
лувачка. Била организирана и те- 
ренска настава и одржани преда- 
вања по познатите археолошки и 
културни локалитети во Општи- 
ната. Биле организирани и масов- 
ни посети на. ученици на спомен 
куќите на познати револуционери 
од нашето подалечно и поблиско 
минато, што како форма на ра
бота треба да се поздрави и на- 
таму да се негува. Ова Друштво 
покажало активност и во настав- 
но-образовната облает. И овде бе- 
лежиме добра соработка со оп- 
штествено-политичките организа
ции на Велес, од што произлегло 
организирање на квиз и други нат- 
превари. Организирањето на тес- 
товите како и натпреварите биле 
во организација на Друштвото. 
Треба да се спомне и натпреварот 
со тематика „Велес и Велешко во 
НОВ“ и натпревари од најновата 
историја и од историјата на југо- 
словенските народи. Треба да ja 
одбележиме и тенденцијата на ова 
Друштво за вклучување во актив- 
носта и на студента — историча
ри. Меѓутоа треба да се истакне 
дека финансиската поткрепа од 
општествено-политичките органи
зации била една од пречките за 
една поголема активност, што од

друга страна не ги оправдува на- 
шите членови од велешкото Дру
штво за непокажаната активност 
при одржувањето на симпозиумот 
„Школството, просветата и култу- 
рата во Македонија во времетона 
преродбата“, одржан во нивниот 
град да не земат учество барем со 
најобично присуство.

Друштвото на историчарите на 
Крушево по бројот на членството 
не е големо. Toj број изнесува 
12 членови, меѓутоа, на примерот 
на Крушевското друштво на исто
ричарите се покажува дека бро- 
јот на членовите не е примарен. 
Тековните задачи биле содржина 
на повеќе од дваесетина состано- 
ци на Друштвото. Оваа активност 
била во тесна соработка со оп
штествено-политичките организа
ции во град от. Работе јќи во исто- 
риското Крушево другарите од 
ова Друштво само по себе се оп
редели за поголема активност, по- 
себно во одбележувањето на зна
ча јните настани и јубилеи што из- 
минаа во претходниов извештаен 
период. Активното учество во нив 
и во организирањето на пооддел- 
ни конкурси како: „Тито и Рево- 
луцијата“, „Тито — генерален се- 
кретар на КШ ja подготвува пар- 
тијата за судбоносните настани 
(1937—1941)“, учество во натпрева
ри, во Карванот млади историча
ри, на симпозиумот: „Никола Ка
рев време и дело“, „75-годишнина- 
та од Илинденското востание“, 
одржување на предавања пред ра
ботай колективи и друго биле дел 
од активноста на членовите на 
Друштвото од Крушево.

Настојувањето на Друштвото 
на историчарите на Гевгелија да 
вклучи што поголем број истори-
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чари во своите редови е мошне 
позитивен чекор. Така, во извеш- 
тајниов период и историчарите 
од Општината Валандово се чле- 
нови на заедничкото Друштво — 
Гевгелија, чиј број изнесува 26 
членови. Работата на Друштвото 
ce одвива според изработена про- 
грама. На состаноците, покрај 
другото, биле разгледувани поод- 
делни учебници по историја, а би
ла изработена и споменична кар
та на Гевгелиското по драч je. Мош- 
е позитивно и настојувањето за 
прибирање, забележување, како и 
пишување на хроники и сеќавања 
од подалечното и поблиското ми- 
нато на Гевгелија и Гевгелиско. 
И прашањето за што поголемо 
растурање на списанието „Исто- 
рија" меѓу учениците, било пред« 
мет на разгледување. Соработка- 
та со општествено-политичките ор
ганизации била добра. И во од- 
бележувањето на јубилеите во 
извештајниов период, членовите 
на ова Друштво покажале видна 
активност и преку различии фор- 
ми се настојувало да се прикаже 
нашето историско минато. Учест- 
вото на симпозиумот „Гевгелија и 
Гевгелиско во НОВ 1941—1943 го
дина" било забележително, што 
ни дава за право да заклучиме де
ка на идниот симпозиум на оваа 
тема Друштвото ќе покаже пого- 
лема активност, истовремено по- 
светувајќи поголемо внимание на 
организационото зацврстување на 
Друштвото.

Согледувајќи го недостатокот 
во својата активност, Друштвото 
на историчарите на Охрид, во из- 
вештајниов период обрнало по- 
себно внимание во вклучување во 
своите редови на што поголем

број историчари. Така, бројот на 
членовите на ова Друштво изне
сува 52. Меѓутоа, не значи дека 
и сите запишани членови се ак- 
тивни во работата на Друштвото. 
И натаму останува задача за ова 
Друштво, како и на другите дру- 
штва во Републикава, целосно 
влкучување во друштвата на си
те историчари. На повеќето одр- 
жани состаноци на Друштвото би
ле третирани воглавно организа- 
циони и стручни прашања. Во из- 
вештајниот период треба да ja од- 
бележиме и соработката со оп
штествено-политичките организа
ции, а посебно со Работничкиот 
универзитет во Охрид, преку чија 
трибина биле одржани повеќе пре- 
давања. Во оваа смисла бил орга- 
низиран и квиз натпревар од об- 
ласта на историјата во кој зеле 
учество голем број ученици. По 
повод големите јубилеи во изве- 
штајнив период чувствителна би
ла активноста на членството. Не- 
доволна била активноста во ис- 
праќањето на ученици — млади ис
торичари во манифестацијата 
„Карван на млади историчари". Во 
однос на работата на Друштвото 
на историчарите на Охрид чувст- 
вуваме за потреба да изнесеме де
ка од ова Друштво во иднина оче- 
куваме поголема активност. Раду- 
ва фактот дека Охридското дру
штво на своето Годишно собра
ние ги согледало своите слабости 
и пред новото раководство се по- 
ставува сериозна работа за акти- 
вирање на истото.

Стручното усовршување на сво
ето членство за да се унапреди 
нивната методско-педагошка деј- 
ност, развиванье и негување на ре- 
волуционерните традиции и соци- 
јалистичкиот патриотизам биле
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дел на Друштвото на историча- 
рите на Струга. Учеството во сите 
јубнлеи во извештајниов период, 
исто така, била задоволителна. 
Целокупната активност на Дру
штвото била кординирана со оп- 
штествено-политичките организа
ции во Струга. Биле организира- 
ни натпревари на учениците пос- 
ветени на темата: „НОВ и Народ- 
ната револуција", „Илинден“ и 
други. Меѓутоа, за активноста на 
ова Друштво Претседателството 
на Сојузот беше многу малку ин- 
формирано за да можеме да би- 
деме информирани за текот на 
нивната работа. Радува фактот 
дека меѓу Струшкото и Охридско- 
то друштво на историчари посто- 
ела добра соработка, што во ид- 
нина треба уште повеќе да се 
развива.

Друштвото на историчарите на 
Ресен е организирано пред повеќе 
години. Toa број 13 членови, ме- 
ѓутоа, поради недоволен број часо- 
ви поодделни негови членови ста- 
пиле на работа, ко ja не е соод- 
ветна со нивните квалификации. 
И ова друштво на состаноците, ка- 
ко и општата активност на него- 
вите членови се совпаѓала со оп- 
штите наши јубилеи, разгледува- 
ни се организациони и стручни 
прашања. Соодветна тешкотија на 
ова Друштво претставувало нема- 
њето финансиски средства, од 
што произлегува потребата за по- 
голема координации а и соработка 
со општествено политичките фак
торы во градот.

Извесен застој во активноста 
се почувствувала и во Друштво
то на историчарите на Виница, 
кое постои од 1972 година. Во ие
гов ата активност се вклучени 16

историчари. На состаноците на 
Друштвото се третирани прашања 
од стручно-педагошко издигыува- 
ње на членството, реализирајќи 
ги своите задачи преку одржува- 
ње на предавања, изнесување на 
реферати, посета на симпозиуми 
и с лично. Сите јубилеи во извеш- 
тајниов период Друштвото ги од- 
бележало на задоволителен начин. 
Соработката на Друштвото со оп- 
штествено-политичките организа
ции била завидна. Треба да се на- 
прави забелешка на недоволната 
активност во претплатувањето на 
списанието „Историја“. Меѓутоа, 
треба да искажеме верба дека ова 
Друштво ќе ja засили својата ак
тивност, посветувајќи повеќе вни
мание врз организационото среду- 
вање.

Mery друштвата кои не пока- 
жаа некоја особена активност во 
извештајниов период спаѓа и 
Друштвото на историчарите на 
Гостивар. Мораме да истакнеме 
дека ова Друштво брои околу 60 
членови историчари, меѓутоа, по
ради само субјективни причини 
Друштвото не покажа активност. 
Радува фактот дека на своето Го- 
дишно собрание, одржано во те
кот на месецов, членовите на Дру
штвото ги согледале своите недо- 
статоци и според тоа можеме да 
искажеме верба дека и ова Дру
штво ќе се нареди во редот на 
активните друштва.

Мошне радосен настан е што 
можеме на ова Годишно собрание 
да објавим е дека во јуни оваа го
дина се формира Друштво на ис
торичарите во Берово. Треба да 
истакнеме дека и досега во Беро
во постоеше извесна активност. 
Меутоа, таа беше повеќе на инди- 
видуална основа. Да се надеваме
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дека новоформираното Друштво 
во Берово ќе го заземе своето мес
то што му припаѓа и на новото 
раководство како и на сите чле- 
нови на ова Друштво да им по- 
желиме успешна работа.

Некой друштва не доставија 
годишни извештаи (Кавадарци, Ра- 
довиш, Струмица), а некаде и так- 
ви сё уште немаме формирани и 
покрај тоа што направивме обиди 
(Дебар, Кичево, Неготино).

Другарки и другари,
И покрај спомнатата актив- 

ност на членовите на друштвата, 
во нашава работа се покажаа не
кой слабости на кои и овде сака- 
ме да укажеме.

И во извештаите на друштвата 
е потцртана соработката на дру
штвата со општествено-политички- 
те организации во општините, по- 
себно со Социјалистичкиот сојуз. 
Меѓутоа, треба да се констатира 
дека таа соработка не е по сите 
друштва остварувана. Сметаме, до 
колку таа соработка се засили, 
некой проблеми од работата на 
друштвата ќе бидат елиминирани. 
Таков е проблемот со финансира- 
њето на активиоста на друштвата 
и на програмите за работа, што 
несомнено многу влијае во општа- 
та активност на друштвата. До 
колку некой раководства на дру
штвата бидат поупорни и поорга- 
низирани веруваме дека и тој 
проблем ќе биде успешно решен.

Еден дел од нашите друштва се 
организационо зацврстени. Раз- 
бирливо, таквите друштва пока- 
ваат неспоредливо поголеми резул- 
тати, додека работата кај пооддел- 
ни друштва се искажува преку

поодделни активисти на друштва- 
та. Во овој контекст треба да се 
истакне и недоволната ангажира- 
ност на добар дел наши членови 
— историчари. Ова посебно се 
однесува на поголемите друштва 
и разбирливо треба да се постави 
прашањето на што се должи таа 
неактивност. Во најголема мера 
нашите друштва во Републикава 
не изнашле најпогодни форми за 
нивното вклучување и активира- 
ње на сето членство. Ние сметаме 
дека на сите историчари местото 
им е во нашиот Сојуз и нашата 
активност во иднина треба во таа 
насока уште повеќе да се засили. 
Доколку се остварат овие наши 
предвидувања и се постават орга- 
низациони рамки, тогаш повеќе 
од сигурно е дека сите наши дру
штва во Републикава ќе се осамо- 
стојат и со тоа ќе се оживотвори 
една од основните претпоставки 
на нашиот статут дека Сојузот на 
друштвата на историчарите на 
СР Македонија ќе биде координа
тор на работата на друштвата.

И на крајов, дозволете драги 
другарки и другари на сите чле
нови на Претседателството, на 
членовите на Конференцијата, на 
раководствата на друштвата во 
Републикава и на сите членови 
поодделно, како и на раководите- 
лите и членовите на комисиите 
при Сојузот најтогою да им се за- 
благодарам за нивната работа во 
текот на извештајниов период.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Сојузот на Друштвата

на историчарите на
СР Македонии а

Глигор ТОДОРОВСКИ
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