
АепсКо во Битолскиот и Ќус- 
тендилскиот затвор!, 1943“; Радо
ван Цветковски „Одразот на ма 
кедоеската поезија во некой на- 
стани од НОВ во Прилеп и При- 
лепско“; Ηγφρο Јованоски „Ак- 
тивноста на Илка Василеска — 
Присаѓанка, Божана во Гости- 
вар ско—Мавровскиот и Кичевски- 
от регион“; Љубен Георгиевски 
—Лэупта „Александар—Цане Или- 
ески—Форцата“; Нада Јурукова 
„Капитулацијата на Италија и 
одразот во Прилеп и Прилепеко“; 
Боро Јовановски „Прилог кон 
библиографијата за Прилеп и 
Прилепеко 1941— 1943 година1"; и 
Димитар Димитр овсюг — Такец 
„Чебрен во НОВ“. .

Од презентираните реферати 
може да ее види дека активное- 
та на Партијата во Прилепското 
подрачје, прој арена во 1941 и 
1942 година, а потоа во 1943 го
дина со засилено темпо, и заод
но со активноста што ja проја- 
вуваат партиските организации 
во останатите подрачја во Маке
донка, претставува сериозна за 
кана на о(купаторската власт. И 
покрај тоа што окупаторот се 
служи со разни методи и поста- 
пува cè поригорозно против ко- 
мунистите, скоевците и приврза-

ниците на НОД, НОД во 1943 
година cè повеќе се шири и го 
достигнува својот врвен разви
тою На крајот можеме слобод- 
но да заклучиме дека иецрпните 
реферати поднесени на овој на
учен собир како и богатата со 
држајна дискусија што се раз- 
ви придонесоа доста опширно 
да се расветлат бројни праша- 
ња од 1943 година.

Организаторот на симпозиумот 
и градот Прилеп како домаќин со 
својата успешна организација ка
ко и со мошне ердечниот прием, 
во оваа прилика се потврдија 
уште еднаш дека имаат широ
ки можности за успешно одржу- 
вање на вакви и слични мани
фестации.

Овој симпозиум ќе биде една 
основа, еден поттик, една помош 
за идните истражувачи кои врз 
научна основа ќе продолжат да 
ja истражуваат историјата на 
ПОД општо во Македонија ка
ко целина, и во Прилепското по- 
драчје како нејзин интегрален 
дел.

Сите материјали од симпози
умот ќе бидат печатени во по· 
себен зборник како што беше 
практика и со претходните сим- 
позиумски материјали.

Нада JYPYKOBA

РАЗВОЈОТ НА КОМУНИСТИЧКАТА 
ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА“ одржан во Скоп je 

на 1, 2, 3. XI 1979 година

Научен собир „ОСНОВАЊЕТО И

Научниот собир „Основањето 
и развојот на Комунистичкага 
партија на Македонија“ се одржа 
под покровителство на претседа- 
телот на СКЈ Јосип Броз Тито.

Во присуство на околу 60 у- 
чесници и голем број гости од 
СРМ и од другите републики на 
нашата земја, Собирот го отво
ри цретседателот на Претседа-
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телството на СРМ и на органи- 
зациониот одбор на Собирот 
А>упчо Арсов. Во својот уводен 
збор Љупчо Арсов истакна дека 
овој Собир се одржува во годи- 
ната кога ja одбележуваме 60- 
годишнината од формирањето на 
КПЈ—СКЈ, револуционерните син- 
дикати и СКОЈ и неговата цел е 
да придонесе за расветлуваље 
на повеќе настани од активноста 
на КПЈ во Македонија, да ги 
збогати научвите сознанија за 
формирањето и развојот на КПМ 
и нејзината улога и придонес во 
НОВ и Народната револуција, 
како и во изградбата на нашата 
југословенска социјалистичка за 
едница.

Пред учесниците и гостите на 
Собирот беше прочитано и по- 
здравното писмо од Претседате- 
лот на Републиката и . на СКЈ 
Jo сип Броз Тито.

Од името на ЦК на СКМ Со
бирот го поэдрави претседателот 
на ЦК на СКМ Ангел Чемерски.- 
Во својот поздравей збор, Чемер- 
ски го иста|кна значењето на 
формирањето на КПМ за маке- 
донскиот народ, како и потреба 
та почесто да се навраќаме кон 
целите, карактерот и текот на 
бурните и сложени процеси од 
периодот на револуционерните 
борби со цел да „црпиме нови 
идеи и постојано да отвораме 
нови развојни патшпта во из- 
градбата на нашето социјалис- 
тичко самоуправно општество". 
Понатаму тој го истакна голе- 
миот придонес на македонс<ката 
историографија во расветлување- 
то на нашиот историски разви- 
ток и набележа некой задачи 
што треба да бидат исполнети во 
иднина од нашата историогра- 
фија.

Претседателот на организаци- 
ониот одбор на Научниот собир, 
Лзупчо Арсов во поопширното 
експозе на својот уводен рефе
рат ,,Создавањето и развојот на 
Комунистичката партија на Ма
кедонка“, ги опфати скоро сше 
поважни развојни етапи на КПЈ 
во Македонија до формирањето 
на КПМ, потоа улогата на ΚΠΙΠ 
во НОВ во Македонија и во из- 
градувањето на новата народна 
ьласт, конституирањето на ACHOIM 
и др.

На Собирот беа изнесени екс- 
позеа на 46 реферати. Во нив се 
обработени многу број ни и раз- 
новидни прашања поврзани со 
активноста на Партиската орга
низации а во Македо1Нија упгге од 
формирањето на КПЈ, нејзиниог 
развоен пат, еволуирањето на 
нејзините ставови по национал- 
ното и посебно по македонското 
пационално прашање, нејзината 
улога во разраснувањето на ан- 
тифашистичкото движење во зем- 
јата пред Втората светска војна, 
нејзината улога во организира- 
њето и задочнуваььето на воору- 
жената борба против окупаторот 
во Македонија, разгорот на во- 
оружената борба во Македонија 
и создавањето на поволни усло- 
ви за формирање на Комунис- 
тичка партија на Македонија, 
значењето на тој чин за македон- 
скиот народ, нејзината активное г 
во првите повоени години и др. 

Голем дел од рефератите беа 
посветени на периодот меѓу две- 
те светски војни на: организа- 
ционата поставеност и разновид- 
ната активност на Партијата 
сред масите, тешките услови под 
кои ja вршеше својата дејност, 
прогоните, апсењата, убистватаво
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време на Диктатурата, консоли
дации* ата на Партијата по 1933/34 
година, нејзината улога во созда- 
вањето на Народниот фронт, 
придонесот на Јосип Броз Тито 
по 1936 гбдина за консолидации а 
на нејзините редови и за претво- 
рање на КШ во партија на ма- 
сите, потоа на прашања поврза- 
ни ico синдикалното и младин- 
ското движење, како и активнос- 
та на демократските и прогре- 
сивните сили кои се наоѓаа во 
другите југословенски земји и сл. 
Поопширни толкувања и нови 
сознанија за одделни проблеми 
и настани поврзани со гореспо- 
менатите прашања наоѓаме во 
рефератите на: Славка Фидано- 
ва, КШ во Македонија од 1929 
година до Априлската војна; д-р 
Орде Иваноски, Македонската 
национална и социјална револу- 
ција во стратеги] ата и тактиката 
на КШ во југословенската соци- 
јалистичка револуција во меѓу- 
воениот период; др Душан Лу
кач, Место и улога центр алних 
органа КПЈ у афирмацији маке- 
донске нације између два свет- 
ска рата; д-р Марија Јовановиќ, 
Прогони на просветниот кадар 
поради ншрењето на комунистич- 
ки идеи во Вардарока Македо- 
нија од 1919—1921 година; д-р 
Владо Картов, Значењето на Че- 
твртата земска конференций а за 
израснувањето на КШ во пред- 
водничка сила на македонското 
национално-ослободително движе- 
ње; Босилжа Јањетовић, Претва- 
рање урсових синдиката из ре- 
формистичких у револуционар- 
них у Македонији; д-р Миле То- 
доровски, ]ШЈ во Македонија и 
синдцкалното движење 1937—1940 
година; Вера Ацева, Покраинска-

та конференција на КШ за Ма- 
кедонија одржана во септември 
1940 година; др Bojo Рајчевић, 
Македонска револуционарна ом- 
ладина на Загребачком Свеучи- 
лишту између два рата; Милу- 
тин Фолић, Лист „Социјалистич- 
ка зораа и везе КПЈ — Македо- 
није и КПЈ — Косова и Метохи- 
је 1919—1921; Иван Јелић, КПХ 
и национално ослободилачки ио- 
крет македонсјког народа; Јурс 
Перовшек, Словенски комунисти 
ин в прашање македонскега на
рода лета 1923; Мустафа Кара- 
хасан, Турската народност како 
субјект во класнонационалната 
политика на КПМ; др Мирољуб 
Васић, Револуционерно демократ- 
ски омладински покрет у Маке
донии у време припрема за ре- 
волуцију (1937—1941); Радоје Па- 
јовић, Однос црногорских кому- 
ниста према македонском наци- 
оналном покрету 1919—1941; Ви- 
чентије Ђорђевић, Значај фор- 
мирања комунистичке партије 
Југославије;

Поголем дел од рефератите 
беа посветени на повеќе праша- 
ња и настани поврзани со рабо- 
тата и активноста на Партијата 
во периодот на Народноослобо- 
дителната борба и Народната 
револуција 1941—1945 година и 
посебно на нејзината улога како 
предводник на македонскиот на
род и народностите во борбата 
за национално и социјално ос- 
лободување. Исто така големо 
внимание е посветено и на прет- 
постав1Ште кои доведоа до фор- 
мирањето на Комунистичката пар- 
тија на Македонија во почетокот 
на 1943 година. Тоа се рефера
тите на: Перо Дамјановић, Титов
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Допринос борби македон(Жог на
рода за ослобођење и национал- 
ну афирмацију; д-р Данчо Зо- 
графски, Формирањето на Кому- 
нистичката партија на Македони- 
ја и македонското надионално 
прашање; д-р Велимир Брезоски, 
Организационата и политичката 
состојба на КПЈ во Македонија 
во време на основањето на КПМ; 
Страхил Гигов, Формираььето на 
Комунистичката партија на Ма- 
кедонија; д-р Александар Хрис
тов, КПМ — легитимен претстав- 
шж на виталните надионални 
интереси на македонскиот народ 
во револуцијата 1941—1945; Bo
rn ко Станковски, Писмото на 
Стеван Наумов — Стив до По- 
краинскиот комитет на КПЈ за 
Македонија, мај 1942 година; м-р 
Милица Бодрожић, Радничкакла- 
са Македоније у ослободилач- 
ком рату и социјалистичкој ре- 
волуцији 1941—1945 године; Пе- 
тар Пепељуговски, Комунистич
ката партија на Македонија и 
развојот на воената организаци- 
ја на НОВ и револуцијата 1941 
—1942 година во Македонија; Но- 
вица Вел.ановеки, КПЈ (КПМ) по 
прашањето на народната власт 
во текот на НОВ 1941—1944 го
дина; Томо Ристовски, Облици 
на отпор против окупаторот до 
почетокот на вооруженото воста- 
ние (април—октомври 1941 годи
на); Михајло Апостолски, Парти- 
јата — мобилизатор на македок- 
скиот народ и народностите во 
НОВ и Револуцијата; Лазар Мој- 
сов, Меѓународната констелација 
на НОВ во Македонија; Боро 
Митровиќ, Помошта на ЦК 
КПЈ за средување на положбата 
во партиската организација на 
Македонија во почетокот на НОВ;

Душко Поповски, Некой докумен
та на БКП за македонското на- 
ционално прашање; д-р Владо Ива
новски, Формирањето и активнос- 
та на обласните комитети на Ко
му нистичката партија во Македо
нка; Диме Бојановски, За карак- 
терот на револуцијата од 1941— 
1944 година и на бугарскиот фа- 
шистички окупаторски режим во 
македонија; д-р Зоран Лакић, Јав- 
ност у Црној Гори 1941—1945 о 
НОП у Ма|кедонији; д-р Никола 
Живковић, Партиско-политички 
рад-покрет отпора југословенских 
комуниста и антифашиста у за- 
творима и концентрационим ло- 
горима у Другом светском рату; 
д-р Драго Боровчанин, Македо
нии а у одлукама Другог заседа- 
ња АВНОЈ-а; д-р Масар Кодра, 
Комунистичката партија на Ма- 
кедонија и народностите 1939— 
1944 година; д-р Трајче Груjo- 
ски, Развојот на битолската ор- 
ганизација на КТО и влијанието 
на состојбата во Покраинскио! 
комитет на КПЈ за Македонија; 
Галена Куцуловока, Судскитепро- 
цеси во Македонија 1941—1944 
година; Петар Михајловски, Со- 
здавањето на организацијата на 
КП во Неготино (Вардар) и око- 
лните села во предвечернего на 
Втората светока војна; Храки- 
слав Ракић, Везе и сарадња пар- 
тиске организације КШ и рево- 
луционарних снага јужне Срби- 
је и северне Македоније 1941— 
1944 године.

Помал дел од поднесените ре
ферата на овој Собир се однесу- 
ваа и на развитокот на работ- 
ничкото и комунистичкото дви- 
жење на македонскиот народ во 
Егејска и Пиринска Македонија
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Η на учеството на македонскиот 
народ на страната на демократ- 
ските и прогресивните сили во 
Бугарија и Грција, и за извоју- 
вање на национална слобода и 
рамноправност на Македонците 
во соодветните земји. Тоа се ре- 
фератите на: д-р Иван Катарци- 
ев, Местото на комунистичкото 
движење во Пиринска Македо- 
нија во борбата против фашиз- 
мот и во борбата за афирмација 
на македонскиот национален ин
дивиду ал!-1тет ; В ангел Ајановски, 
Комунистичката партија на Ма
кедонией — борец и организа
тор на националните интереси 
па македонскиот народ; Лазар 
Поплазаров, КПМ и Народноос- 
лободителната борба на македон
скиот народ од егејскиот дел на 
Македонија; Ристо Кирј азовски, 
Организирањето на комунистите 
во Егејска Македонија; Наум Пе 
јов, Облиците на соработка ме 
ѓу НОВ на Југославија и на 
Грција — значаен фактор за 

развојот на отпорот во Егејска 
Македонија во теКот на Народ- 
ноослободителните борби на Бал- 
канот.

На крајот беше поднесено и 
одно експозе на рефератот по· 
светен на активноста на КПМ 
во повоениот период од м-р Ла
зар Лазаров, Организациониот 
развој и состав на партиската 
организаций а (КПМ) во периодот

на социјалистичката изградба на 
HP Македонија до 1954 година

Во дискусијата што се воде- 
ше по ислушаните експозеа на 
рефератите и во трите дена, учес- 
твуваа околу 30 дискутанти. Во 
нивните диакусии и полемики се 
покренаа многу интересни пра- 
шања и се разјаснија извесни 
Аюменти поврзани со организа- 
ционата поставееост и сестрана- 
та активност на Партијата во 
Македонија од 1919—1945 годика.

На крајот од Научниот собир 
претседателот на организациони
от одбор Љупчо Арсов предло
жи да се испрати поздравно пис- 
мо од Научниот собир до Јосип 
Броз Тито. Воедно Љупчо Арсов 
во завршниот збор со кој го 
затвори Собирот, истакна дека 
работата на Собирот беше ус
пешна, а поднесените реферати 
и дискусии ќе бида  ̂ од голе
ма корист и ќе придонесат мно
гу за пишувањето на Историјата 
на СКМ. Во исто време овој Со
бир ќе даде поттик и за opra- 
низирање на други слични соби- 
ри на кои ќе се третираат оп- 
ределени периода, прашања, на- 
стани и сл. од историјата на ра- 
ботничкото движење во МаКе- 
донија. Toj ja истакна потребата 
приложените реферати и диску- 
сИи да се објават во посеоен 
зборник.

даринка ПАЧЕМСКД

СЕДМИ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СИМПОЗИУМ ЗА НАСТАВАТА 
ПО ИСТОРИЈА

(Аранѓеловац, 29—31. VII 1979)

Барањето на такви форми ката наука да им стане поприс-
коишто ќе овозможат историс- тапна на учениците е стара онол-
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