
киот ќе се обработуваат теми од 
достигнувањата на полето на ис- 
ториската наука, а на практич- 
ниот за примената на иновади- 
ите во наставата.

Во работата на Секцијата бе
т е  гожренато и прашањето за 
учебниците, а дискутантите ис- 
такнаа дека со сегашната сос- 
тојба, на Toj план може да биде- 
ме задоволни, зашто учебникот 
треба да се напише, потоа да се 
дополнува и усовршува. Вистин- 
ските учебници, cè уште, се де- 
фицитни, а за да се подобри по- 
ложбата, беше речено практича- 
рите треба да се активираат по- 
доследно, а на конкуренте за уче
бници повеќе да се внимава на 
нивниот квалитет. Техничката ои-

ременост на учебниците заостану- 
ва зад потребите, репродукциите 
се неквалитетни, недостасуваат 
графиките и слично.

Претставникот на Катедрата 
д-р Bojo Кушевски во својот збор 
ги изнесе условите за студии на 
Втор степей, за оние што имаат 
завршено ПА и за студиите од 
Трет степей за оние што имаат 
завршено Втор степей. Toj истак- 
на дека на заинтересираните ќе 
им се дава сестрана поддршка.

На крајот д-р Орде Ивановс
ки одржа предавање за Југосло- 
венско-бугарските односи во све- 
тлината на најновите достигну- 
вања на историографијата.

Панде СКЕПАРОСКИ

ОД АКТИВНОСТА НА СОЈУЗОТ НА ДРУШТВАТА 
НА ИСТОРИЧАРИТЕ НА CP МАКЕДОНИЈА

На 27 и 28 октомври 1978 го
дина во Прилеп се одржа ХШ 
редовно собрание на Сојузот на 
друштвата на историчарите на 
СРМ. На собранието, покрај из- 
вештаите за двегодишната рабо
та на Сојузот и Редакцијата на 
списанието „Историја", се усвой 
нов статут и се избра ново ра- 
ководство на Сојузот. По конс- 
титуирањето на новото раковод- 
ство беше донесена годишната 
гфограма за работа на Сојузот.

а) О рганизациона поставеност 
на Сојузот

Новоизбраните органи на Со- 
јузот се следните:

1. Претседателство на Сојузот 
од 15 членови

2. Секретариат на Претседа- 
телството од 6 члена

3. Одбор за општествена кон
трола од 3 члена и

4. Суд на честа од 3 члена

На првата седница на Претсе- 
дателството беа формирани чети- 
ри комисии:

1. Комисија за оргаштзациони 
прашања на Сојузот

2. Комисија за наставно-науч- 
ни прашања

3. Комисија за меѓународна со- 
работка со националните органи
зации и друштва на историчари
те во странство

4. Комисија за општонародна 
одбрана и општествена самозаш- 
тита.
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Стручен орган на Сојузот е 
сипсанието „Историја“ кое трети- 
ра прашања од областа на исто- 
риаката наука и на методско-пе- 
дагошката практика. Списанието 
го уредува редакција ко ja се сос
той од пет члена.

Со Списанието управува изда- 
вачки совет кој се состой од 18 
члена и има својство на општес- 
твен орган. Со Издавачкиот со
вет раководи претседател.

Сојузот опфаќа 24 друштва на 
историчари во СРМ и тоа: Скои- 
је, Битола, Прилеп, Охрид, Тето- 
во, Гостивар, Струга, Кичево, Ре
сен, Крушево, Титов Велес, Кава- 
дарци, Штип, Гевгелија, Струми- 
ца, Виница, Берово, Пробиштип, 
Делчево, Дебар!, Куманово, Кри
ва Паланка, Кочани, Свети Ни
коле. Во тек е формирањето на 
нови друштва во Валандово и Ра- 
довиш.

Претседателството на Сојузот 
го сочинуваат следните членови:

1. Наум Димовски од Скопје, 
претседател на Сојузот

2. Љубица Стаматоска од Ско- 
пје, потпретседател на Сојузот

3. Симо Младеноски од Скоп- 
je, секретар на Сојузот

4. Д-р Растислав Терзиоски 
од Скопје, член

5. Тодор Дончев од Кавадар- 
ди, член

"б. Киро Трпковски од Тетово 
член

7. Мемет Идризи од Тетово. 
член

8. Торги Палашески од Титов 
Велес, член

9. Трајко Ангелески од Ох
рид, член

ÎÔ. Стеван Карески од Прилег!, 
член

11. Благо ja Цветкоски од Штип,
член

12. Тодор Миланов од Свети 
Николе, член

13. Кирил Силјаноски од Би
тола, член

14. Драган Белков од Скопје, 
член и

15. Грозда Чингова од Скопје,
член : J | ! ј

Почесен претседател на Соју- 
зот е академикот А>убен Лапе.

Секретаријатот на Претседа
телството се состой од шест чле
на:

Наум Димовски, Лэубица Ста- 
матовска, Симо Младеновски, Гро
зда Чингова, Драган Белков и д-р 
Ристо Поплазаров.

Одборот за општествена кон
трола го сочинуваат:

1. Д-р Владо Картов, проф. на 
Правниот факултет во Скопје

2. Нијази Амза, проф. на ПА 
во Скопје

3. Јордан Димески, проф. на 
ПА во Скопје

Суд на честа на Сојузот:

1. Томо Томоски, проф. на Фи- 
лозофскиот факултет во Скопје

2. Решат Неџипи, проф. на ПА 
во Битола

3. Киро Силјаноски, професор! 
од Битола

Комисија за организациони 
прашања:

1. Љубица Стаматоска од Ско- 
пје — претседател на Комиси- 
јата

г
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2. Стеван Карески од Прилеп, 
член

3. Драган Белков од Скопје, 
член

Комисија за наставно-научнн 
прашања:

1. Грозда Чингова од Скопје, 
претседател на Комисијата

2. Д-р Бранко Панов од Скоп- 
je, проф. на Филозофскиот фа- 
култет, член

3. Тодор Дончев од Кавадар- 
ци, член

I

4. Јордан Димески од Скопје..
член , i; ј

5. Иван Манески од Скопје; 
член

Комисија за општонародна од- 
брана и општествена самозаштита:

1. Драган Белков од Скопје, 
претседател на Комисијата

2. Горѓи Палашески од Титов 
Велес, член

3. Трајко Ангелески од Охрид, 
член

Комисија за меѓународна сора- 
ботка со националните организа
ции и друштва на историчарите 
во странство:

1. Д-р Ристо Поплазаров, од 
Скопје, претседател на Комиси- 
јата

2. Д-р Христо Мелоскй од Ско- 
пје, член

3. Никола Едроски од Штип, 
член

4. М-р Решат Неџипи од Би- 
тола, член

5. Павлина Попандонова од 
Скоп je, член и

6. Наде лсд а Цветкоека, од Ско- 
пје, член.

Покрај постојните комисии во 
Сојузот постојат и повремени ко
мисии: Комисија за награди и 
одликувања, Комисија за карва- 
нот на младите историчари и др.

Редкација на Списанието „Ис
торг а“:

1. Д-р Христо Мелоскй, проф. 
на Филозофскиот факултет, гла
вен и одговорен уредник на Спи
санието

2. Цветан Беличански, проф. 
на ПА во Скопје

3. Д-р Александар Матковс- 
ки, научен советник во ИНИ во 
Скопје

4. Нијази Амза, проф. на ПА во 
Скопје

5. Јован Кочанкоски, проф. од 
Битола

Секретар на редакцијата м-р 
Даринка Пачемска.

Овие органи на Сојузот сво- 
јата дејност ja одвиваат сообраз
но одредбите на Статутот на Со- 
јузот.

Бидејќи СДИСРМ работи во 
рамките на Сојузот на историча
рите на Југославија тој има свои 
претставници во разни тела на 
тој Сојуз: комисии, поткомисии, 
комитета, редакции и сл.

Во југословенскиот комитет за 
историски науки членови се:

1. Академикот Љубен Лапе и
2. Проф. д-р Христо Андонов- 

Полјански
Член на Југословенската ко- 

мисија за економска историја 
проф. д-р Данчо Зографски.
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Член на Постојната комисија 
за наставата по историја: проф. 
д-р Воислав Кушевски и Наум 
Димовски.

Член на Југословенската ко- 
мисија за настава на факултети- 
те м-р Решат Неџипи.

Член на југословенскиот ко
митет за византинологија проф. 
д-р Бранко Панов.

Член на Претседателството на 
Сојузот на историчарите на Југо- 
славија Наум Димовски.

Член на редакцијата на спи- 
санието „Југословенска историс- 
ки часопис" д-р Ристо Поплаза- 
ров.

Член на редакцијата на спи- 
санието „Acta historico — oeco — 
homica Jugoslaviâejj проф. д-р Да- 
нчо Зографски.

Член на редакцијата на спи- 
санието „Настава по историја“ 
проф. Благо ja Цветкоски.

Член на Надзорниот одбор на 
СИЈ Киро Силјаноски од Би- 
тола.

Во комисиите за соработка со 
странство при Сојузот на друш- 
твата на историчарите на Југо- 
славија од нашиот Сојуз има по- 
веќе членови. Во врска со овал 
активност посебно треба да се 
одбележи дека претседателот и се- 
кретарот на Југословенската ко· 
мисија за соработка со истори
чарите од Советскиот Сојуз се 
претставиици од нашиот Сојуз, 
академикот Михајло Апостолски 
я  секретар д-р Растислав Терзи- 
оски. Исто така значајна актив- 
ноет на овој план развива југо- 
словенско-чехословачката комы- 
сија, чиј член е д-р Ристо Поп- 
лазаров. Оваа година на Чехо
словачко-jугословенскиот симпо
зиум во Прага ќе учествуваат

докрај научни работници од Jy- 
гославија и четворида научни 
работници од СРМ, претставни- 
ци на нашиот Сојуз.

Сојузот на друштвата на ис
торичарите на СРМ има свои 
претставиици во разни органи и 
раководни тела во повеќе струч- 
ни и општествено-политички ор
ганизации во републиката како 
на пример, во: ИНИ. Одборот 
при републичката Комисија за 
културна соработка со странс
тво, Координациониот одбор за 
прослави при РК на ССРНМ, РО 
на СЗБ од НОВ и други.

6) Стручка и општествено-по-  

литичгса активност на Со-  

јузот
Бидејќи Сојузот е ошптестве- 

на и стручна организација на друш 
твата на историчарите, на на- 
ставниците и професорите по ис- 
торија и научните работници во 
областа на историската наука во 
СРМ, како и други граѓани кои 
се занимаваат со историјата, тој 
опфаќа преку 800 членови. Соју- 
зот е координатор на работата. 
на друштвата и ja насочува нив- 
ната активност. За извршување 
на задачите предвидени со Про- 
грамата за работа, се договара за 
заеднички општествени акции со 
друштвата, со научните и воепк- 
тните установи и институции, ка
ко и со општествено-политички- 
те органи и организации.

Својата дејност Сојузот глав
но ja насочува на наколку ре- 
лации: наставно-воспитна и науч
на дејност, организациона и опш- 
тествено-политичка. Една од ос- 
новните задачи на Сојузот е да 
ja следи и проучува проблемати- 
ката на историската наука и на-
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става. 0ваа година планиранй се 
повеќе активности на тој план. 
Во соработка со Републичкиот 
завод и општинските заводи за 
унапредување на образованием 
и воспитувањето ќе се организи- 
раат повеќе стручни и методско- 
педагошки семинари во републи- 
ката. Сојузот ќе даде помоги во 
организациј ата и одржувањето 
на семинар от за стручно перма
нентно образование на наставни- 
ците по историја во средните учи- 
лишта. При крајот на август оваа 
година во организација на Постој- 
аната комисија за наставата по 
историја при Сојузот на друштва- 
га на историчарите на Југослави- 
ја ќе се одржи Седмиот југосло- 
венаки симпозиум за наставата 
no историја. На тој симпозиум 
Сојузот учествува со три рефе
рата и ќе организира учество на 
повеќемина практичари од основ- 
ните и средните училишта кои ќ е  
ja следат работата на Симпозиу
мов Koj' ќе биде посветен на уме- 
тничките дела за НОВ и Револу- 
цијата на народите и народности- 
ге на ЈугославиЈ*а и нивното ко- 
ристење во наставата по исто- 
рија во основните и средните 
училишта.

Сојузот е активно вклучен, 
преку свои претставници, во до- 
несувањето на новите наставни 
програми по исмрија за основ
ном и првите две години на на- 
соченото средно образование. Ис
то така тој соработува со изда- 
вачите на учебници и друга ис- 
ториска литература и помагала 
за наставата по историја.

Преку својот орган списание- 
то „Исмрија" Сојузот ги инфор- 
мира своите членови и ги актуа-

лизира најважните настали од 
историското минато чии јубилеи 
ги славиме оваа година. Во руб- 
ри&сата „Настава“ во броевите 
што ќе се печатат оваа година 
ќе бидат објавени разработени 
практични теми од исмријата на 
СКЈ, СКШ и сл.

Планир1ано е во 1979 година 
повеќемина членови на Сојузот 
— научни работниди, да одржат 
предавања пред членови на дру- 
штвата во неколку општини.

Исто така планирано е да се 
засили меѓурепубличката соработ
ка со друштвата на историчари
те од другите републики и пок- 
раини. На ред е посетата на СР 
Црна Гора каде што ќе се одр- 
жат неколку предавања од исто- 
ријата на македонскиот народ.

Сојузот соработува и дава по- 
мош на научните и други собы- 
ри и институции како што се: 
„Десет дена Крушевска републи- 
ка“, „Курирче“, ;ЈПИ“, ,Десна- 
та за Годе“ и др. Во соработка 
со Советот за грижи и социјалис- 
тичкото воспитување на децата 
на СРМ и Републичкиот завод за 
унапредување на образованието 
и воспитувањето од 27 до 29 ап- 
рил 1979 год. се организира сре- 
дба на младите историчари од 
СРМ и се изведе републички нат- 
превар по историја во Охрид 
каде што учествуваа по двајца 
натпреварувачи скоро од сите оп
штини од нашата република.

Сојузот се вклучува во актив- 
ностите на ССРНМ, ССММ, СЗБ 
од НОВ како и другите општес- 
гвено-политички организации во 
одбележувањето на јубилеЈ*от на 
СКЈ и другите значајни настани 
во нашата земја. За таа цел има 
подготвено посебна програма. Та-
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кви активности организираат и 
друштвата по општините. Оваа 
активност има посебно значење 
во негувањето и развивањето на 
револуционерните и борбените 
традиции кај младината.

И оваа година Сојузот го из- 
веде традиционалниот Караван 
на младите иеторичари од СРМ 
посветен на 60-годишниот јуби- 
леј на СКЈ, а на кој учествуваа 
преку 100 ученици од основните 
и средните училишта. Караванот 
ги посети нај значајните места од 
НОВ низ цела Југославија.

Покрај списанието „Историја“, 
кое го издава 14 години и ja ши
ри и развива историската мисла 
и наука, Сојузот оваа година пла- 
нира да ja отпечати историогра- 
фијата на Македонија 1965—1975 
година, на ко ja повеќе юдини 
работат нејколкумина научни ра- 
ботници. Исто така Сојузот во 
својата програма има предвиде
но издавање на зборник со стру- 
чно-методски прилози за настава- 
та по историја и неколку едиции 
научно популарни брошури со те
ми од историјата на македонски- 
от народ.

Сојузот дава свој придонес 
преку своите членови во разните 
комисии и комитета при СДИЈ 
коишто оваа година работат на 
повеќе актуелни прашања од ис- 
торијата на југословенските на
роди и народности.

Посебна активност на тој план 
има југословенската комисија за 
настава по историја, југословенс- 
киот комитет за византинолошки 
науки, југословенскиот комитет 
за историски науки и други. Оваа 
и наредната година Сојузот на 
историчарите на Југославија и

нашиот Сојуз ангажирани се на 
повеќе задачи од југословенско 
и меѓународно значење: ќе се за- 
сили соработката со историчари
те од Грција, Романија и неврза- 
ните земји. Се вршат подготов
ки за Меѓународниот конгрес на 
историчарите кој ќе се одржи 1980 
год. во Букурешт. Ќе отпочне iщ- 
шувањето на содржината од ис- 
торијата на македонскиот и југо- 
словенските народи и народнос
ти за второто, дополнето и коре- 
гирано издание на Историјата на 
човештвото чие прво издание из- 
лезе од печат пред неколку го
дини преку YHECKO — „Напри- 
јед" од Загреб. Исто така се вр
шат подготовки за издавање на 
третата и четвртата книга од ис- 
торијата на југословенските наро
ди и народности кои ќе го опфа- 
тат периодот од 1848 до Втората 
светска војна. Подготовки се вр
шат и за 16-тиот интернациона
лен конгрес за византинолошки 
студии кој ќе се одржи во Вие- 
на 1981 год. За Балканолошкиот 
конгрес за историски науки, кој 
ќе се одржи во Анкара во ав
густ оваа година, подготовките 
се извршени, а од СРМ со свои 
трудови ќе учествуваат повеќе- 
мина научни работници.

Набележаните активности се 
еден дел од целокупната дејност 
на Сојузот на друштвата на ис
торичарите на СРМ која ja оства- 
рува преку своите друштва, во 
соработка со општествено-поли- 
тичките организации, преку раз
ни стручни и научни институции 
и преку Сојузот на друштвата 
на историчарите на Југославија.

Наум ДИМОВСКИ
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