
УЧШШЫШИТЕ ЕММСИИ ПО ИСТОРИЈА ВО РАМКИТЕ НА 
ОБРАЗОЗВН АТ А ЕМИСША „В И Д И Ц И“ ЗА Î98G ГОДИНА

Во текот на 1980 година приложите по историја ке се зго- 
лемапг, што ке даде можност да се одбележат повеке јубилејни 
шдишнини а мету нив, июсебно ja и1стакнуваме 35-тодишнината 
од победата над фашизмот. Потоа ќе се нрезаытираат разно- 
видни еодржини од блиокото и од далечното минато на маке- 
донокиот народ и народноотине што живеат со него, на другите 
југословенски народи, како и настани и личности од меѓуна- 
родното работничке движење како и од ошита историја и 
слично.

Зголеманиот број прилози дава можност и за корелативен 
ориод во обработката, што засилено ќе поелијае врз разпитокет 
на правилното июториско мнслење кај младите, придонесувајќи 
за нивното оспособување да ти ошкриваат суштините на наюга- 
ните, јасно уочувајќи ja нивеата појавноот. Зашто, созеавањето 
на појавата и на суштината претставува значајна компонента 
на дијалакЈтичното нсторнско мислење. Содржините ќе се обра- 
ботуваат низ циклуси и одделно, како пособии прилози.

Во текот на 1980 .година ке бидат застапени следтшве ци
клуси, што до јуни ти даваме и оо датуми.

I. ПО ПОВОД НЕКОЛКУ г о д и ш н н н и

1) Едвард Кар дел» — едем од основоположниците на исто- 
риските одлуки на АВНОЈ во Јајце, по повод првата годмшнина 
од смртта. Прилотот то нашасува извонредното визионерство 
на otBoj наш истакнат революционер и државник, афирмиран 
теоретичар на нашата социј алистичка изградба, на настаните 
што доаѓаа во текот на НОВ и Револуцијата, во првите по- 
воени години, пособию во нсториаката 1948 и по неа, во поото- 
јаното содржиноко збогатување на социјалистичкото сямоупра- 
вување кај нас. Познатото пиомо на Е. Кардељ до Тито од 14. 
X II. 1942, со кое почнува прилотот и негавиот говор на II  засе
дание на АСНОМ, во декември 1944, во Скопје, со што завр- 
шува прилотот, најосведочано зборуваат за насловот на при
лотот. 4. IL

2) Be запозиаваме со иыститутот за современа историја во 
Белград —  по повод дваесетгодишыиот јубилеј. Гости: д-р Перо 
Дамјановиќ, директор и неколкумина научни соработници. По- 
себен акцент ке се да|де на новоизлезените од 6, до 10. том на 
СОБР АНИТЕ ДЕЛА на Тито, ive бидат ирочитани долови од 
досега необјавеии ракописи на Јосип Броз, што се однесуваат 
за македонскиот народ. Тоа се напнои од УГиот том, под на- 
слогв: „Балканоките воени провокатори — бугарската, ерпоката
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и хрватската реакции ja за Македонија*, од дакември 1940 и 
„Против проширувањето на војиата на Балканют — за слобода 
и рамноправноет на македонскиот народ“, од јануари 1941. 
На 18. II. во третиот прилов ќе биде осветлен и ликот на ιπο- 
знатиот револуционер Благо ј Давно©. 11 и 18. II.

3) Велько Влаховкк —» и радиостаницата „Слободна 1уго- 
славнја“ , по повод петтата годишнина од смртта. Овој истакеат 
продвоен револудионер, шпански борец, афирмиран дипломат 
на КТО, В|рвен оаршски раководител, теоретичар на практич- 
ната методолопБка акција на Партијата, даде голем првдонес 
за афирмацијата на ИОВ на мегународен план, како главен и 
одговорен уредник на радио-станицата „Слободка Југославија“ , 
i K o j a  дејствуваше од ноември 1941 до март 1945 година од 
Москва. Оваа радиоотаница во свое време редовео ja инфор- 
мираше нашата напредна јавност за виетииската состојба на 
фронтовите и воопнхто за текот на ан;тифашис1!ичката бор б а во 
светот од сите аопекти. На овој дан, на «крајот, емисијата не 
запоэнава и со ликот на Малина Поп Иванова, позеат нартиски 
активист од Македонија, во КОМИНТЕРНАТА. 3. III.

II. ДВИЖЕЊАТА НА ОТПОРОТ ПРОТИВ ФАШИЗМОТ ВО 
ЕВРОПА И ВО СВЕТОТ

1) Положбата во Германија и во Австрија. Од Мемоарите 
на Луиш Лонго и Палмиро Тољати. 25. II.

2) Значајии настани во Данска, Холандија и Белгија. Што
ни раскажува Андре Лаказ во романот „ТУНЕ Л “ — Од исто- 
риската белетриотика. 25. II.

3) Слики од антифашистичката борба во соседните бал
кански земји, нотоа и од Иорвешка. Посебен прилов ќе биде 
посветен на ликот на Доне Крапчев. 17. III.

4) Слики од Иолска и СССР. Од мемоароката литература: 
Учесввото на странди во НОВ и Револудијата. 24. III.

5) Од историската белетристика: Од етраниците на амари- 
каноката антифашистичка литература. Значајни антифашистички 
настани во Азија и во Африка. Рубриката „Ликовинсветилници“ 
е посватана на ликот на Никола Димитровоки — Грчетю. 31. III.

6) Писателот Ерих Мари ja Ремарк —  истакнат германски 
антифашисти. 21. IV.

7) Луј Адамич —  афирмиран американски антифашист од 
југословенско потекло. 12. V.

8) Анри Барбис и Димитар Влахов во одбрана на Георги 
Димитров на Лајпцишкиот процес во 1933 —  од осмиот тради- 
ционален Бар бисов час на IV-5 клас во шмназијата „Јоеип Броз 
— Тито“ во Окопје, во соработка со ученициге од гимназиите
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„Георги Димитров .во Окопје и во Лајпциг, како и учениците од 
Училиштето за заиимања „Димитар Влахов“ од Скопје. 19. V.

9) На 14. IV. —  28. IV, <на 12 и 26 мај ќе бидат посветани 
прилози за ликовите на: Коце Стојановски — Металец, Благој 
Деспотовски —  Шовељ, Владимир Мацанов —- Мирче и Лазар 
Танев.

III. ОД БОИШТАТА НА ПОБЕДОНОСНАТА 1945 ГОДИНА

1) Слики од исочниот фронт. Од украиноката антифашис- 
тичка мамоарока литература. 7. IV.

2) Сремскиот фронт низ документ и. Сеќавања на 0ден ,ко- 
маедант на евојот курир. 14. IV.

3) Западниот фронт во документите и во мемоарската ли
тература. 21. IV.

4) Другари ајде да ојме на работа пред зората —  слики 
од обновата на веке ослободената земја — прилози ад наколку 
републики, по повод Преи Maj, — прелогот ja нагласува заме- 
ната на воените акции со акции за обнова на земјата навеету- 
вајки го сксрешното уништување на фашизмот. 28. IV.

5) 5 мај Битката за Берлин, потоа посебен прилот Слобо
дан Берлин во д'невниот печат.

6) 26 мај Од мемоарите на Черчи л,

IV. БОРБАТА ЗА МЕГУНАРОДНО ПРИЗНАВАЊЕ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА НИЗ НОВ

1) Мехународните проблеми на нашего востание во првите 
године. 12. V.

2) Мсториската 1943 година. 26. V.
3) Привремената влада на Нова Југославија. Во одбрана 

на суверените права и на граничите на Нова Југославија 2. VI.

V. ИСТОРИЧАРИТЕ — ИСТРАЖУВАЧИ НА МАКЕДОНСКОГО 
НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ НИ 

РАСКАЖУВААТ

Прилозите од овој циклуе се јавуваат оекој втор четвр- 
ток. Циклусот почеува на 14 февруари — наш гостии е акаде- 
м и к о т  Љубен Лапе. Потоа д-р Манол Пандевски, дописан член 
•на MAHV, д-р Орде Ивановски, д-р Владо Итеингавски, професор 
д-р Христе А н 1д с 1Н О воки-П олја1НС1ки, д -р  Иван Катар циев, м-р 
Даринка П ачем ок а , д-р Алекеавдар Апостолов. Циклусот ќе 
продолжи и во текот на 1981. Разговорите ќе опфатат содржини 
и од НОВ и Социј алистичката изградба, потоа од Македонского
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средновековје, од Отоманскиот период, a ќе учествуваат и дуго- 
словенски и странски историчари, кои дел од својата научна 
работа ja посветила и на историјата на македонскиот народ.

Во периодот меѓу септември и дакември 1980 година ќе ее 
планираат юледниазе циклу си:

VI. ЦРВЕНИТЕ КОМУНИ ВО МАКЕДОНИЈА И ВО ЈУГО- 
С Л AB И JA ЗНАЧАЈНИ ДЕНТРИ НА БАЛКАНОТ, ВО ЕВРОПА И 
ВО СВЕТОТ —  СРЕДИШТА НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИОНАЛ- 
PIA МИСЛА, што ќе продолжи и во еаредната година. Проку 
него ќе се разоткријат и нашите враки со меѓунарвдното работ
ничке движенье, и вооппгто со еапрадните сили во оветот, за 
да се наглаеи долгиот и сасиран процае на национално еебенао- 
ѓање и афирмирање на македонскиот народ, кое оставило дла- 
боки трати во светската историја, што не можат толку ласно 
да се избришаат, наопроти на постојаните настојувања на непри- 
јателите на македонкиот национален индизвидуалитет да го сто- 
рат тоа. Да опомнеме некой центри: Солун, Царилрад, Софнја, 
Белград, Петроград, Париз, Лондон, Виана и друш. Циклусот 
го опфаќа X IX  век и лрвите четири (дацании на XX в.

V II. СУБЈЕКТИВНИТЕ СИЛИ НА МАКЕДОНСКОГО ОП- 
ШТБСТВО ВО X IX  ВЕК: селанството, занаатчиите и трговците, 
интелиганцијата, што оке продолжи во 1981 година.

V III. НАЦИОИАЛНОТО ПРАШАЊЕ ВО ЕВРОПА ПО ПР- 
ВАТА СВЕТСКА ВОЈНА.

IX. ОД СТРАНИЦИТЕ НА МЕГУНАРОДНОТО РАБОТНИЧ- 
КО ДВИЖЕЊЕ ВО НАШАТА И ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИСТО- 
РИОГРАФИЈА.

,Гурѓав1ка ДОНЕСКА-ТРЕНЧЕВСКА
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