
c i c u  ( 1 9 2 1 — 1 9 4 8 )  (263) пишува Ta- 
шко Мамуровски.

Во останатите рубрики на овој 
број на Гласникот ( Б и б л и о г р а ф и -  

ј а ,  Р е ц е н з и и  u  п р ш с а з и  u  Н а у ч н и  

с о б и р и )  има 12 прилози.
Покрај корисната содржина за 

нашата историографија во овој 
број на Гласникот, за одбележу-

вање е и тоа што неговата ко
рица и насловна страница имаат 
измена: називот на списанието е 
со калиграфски обликувани бук- 
ви од старословенскиот правопнс, 
a француските називи целосно ce 
отпаднати. Споменатава измена 
Гласникот ќе ja задржи и во ид- 
ните броеви.

Ксенија Џидрова-МАКЕДОНСКА

ШдИШЕН ЗБОРНИК, Филозофски факултет, книга, (30) томе,
Скопје 1978, 596.

Во издание на Филозофскиот 
факултет во Скопје излезе од пе- 
чат јубилејно издание на Го- 
дишниот зборник, посветено на 
професорот академик Љубен Ла
пе по повод неговото пензиони- 
рање. 1

Зборникот изобилува со бога
та содржини од сите научни те
матики застапени на одделни сту- 
диски групи при овој факултет. 
Mery нив, посебно место заземаат 
прилозите од области на исторн- 
јата на македонскиот народ.

Во првиот прилог под наслов: 
„Љубен Лапе“ (9—16) Воислав Ку- 
шевски накратко се осврнува на 
биографыјата на овој наш истак- 
нат просветен и научен работник, 
кој го посветил голем дел од 
својот живот на истражувања од 
области на македонската истори- 
ја.Неговиот долгогодишен и не- 
уморен труд е крунисан со плод- 
ни значај ни резултати и бројни 
цризнанија и одликувања од Ре
публички и Сојузен карактер.

Потоа следува опширна библи
ографии на објавени трудови на

академикот Лэубен Лапе од Аи- 
митар Димески. Библиографијата 
содржи 167 библиографски едини
цы, кои се распределены по годи- 
ните на излегувањата на трудови- 
те на професорот Љубен Лапе, 
почнувајќи од 1945 год. па cè до 
1978 година. Тука се предадени 
сите публикувани трудови на овој 
наш истакнат научен работник.

Во при/VoroT под наслов: „Кон 
прашањето на германско-македон- 
ските односи во минатото^, (43 
—57) Христо Андонов-Полјански 
ги разработува суштинските стра
ны на германско-македонските и 
македонско—германските односи 
во минатото. Според авторот, пр- 
вите контакта меѓу двата народа 
треба да се бараат во раниот сре- 
ден век т.е. во времето кога гер
манските племиња навлегуваат на 
Балканот (III век). Интересот на 
Германија кон М акедоща осо- 
бено се зголемил и добил поизра- 
зита формы во време на туракото 
владеење. За тоа голем придонес 
дале германс1ште натописци кај 
Портата. Посебно место во при-
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логот му е дадено на научниот и 
просветниот и културниот аспект 
на ова прашање.

Прилогот, чиј автор е Алек- 
сандар Апостолов, носи наслов: 
„Колонизацијата во Прилепско 
меѓу двете светски војни“ (59— 
73). Авторот го обработува пра- 
шањето на колонизации ата на Ма
кедонка од страна на Кнежев- 
ството Србија. При тоа посебен 
акцент е даден на колонизација- 
та во придепскиот крај, ко ja се 
изведувала под сугестии на чет- 
ничкиот војвода Василие Трбиќ.

Димитар Димески во прилогот 
под наслов: „Дреновската афера, 
1895 година“ (75—92) осветлува 
уюте еден важен настан од на- 
шето историско минато. Во тоа 
се потенцирани негативните по- 
следици од мешањето на балкан- 
ските влади во внатрешните ра
бота на Македонија.

Андрија Лаиновиќ во прилогот 
под наслов: „Међународни митин- 
зи у иностранству 1903 године за 
заштиту Македоније и Јермени- 
je“ (93—110) укажува на митин- 
зите кои биле организирани во 
Франција и Италија во 1903 го
дина во знак на протест против 
репресалиите кои ш  преземале 
турските власти, со цел да го 
уништат отпорот на поробеното 
население во Македонија и Ер- 
менија.

Бранко Панов во прилогот под 
наслов „Охридската облает во 
првите векови на словенската ко- 
лонизација (VI—УШ век)“ (119 
—137), се задржува на промените 
кои настанале во Охрид и Охрид
ската облает во времето на сло

венската колонизација, период кој 
недоволно е осветлен во македон- 
ската историографија.

Во прилогот „Лерин и Лерин- 
ско во XV и XVI век“ (206—241), 
од Методија Соколовски се разра- 
ботени настаните во Леринската 
нахија во споменатиот период на 
турското владеење.

Томо Томовски дава два при- 
лога од средновековната истори- 
ја на македонскиот народ. Први- 
от носи наслов: „Овче Поле во 
средниот век“ (243—266) и втори- 
от под наслов: „Средновековните 
градови во Македонија меѓу реки
те, Вардар, Брегалница и Лакави- 
ца“ (267—494).

„Некой момента од активнос- 
та на организацијата на КПЈ во 
Скопје и околијата во годините 
спроти Априлската војна (295 - 
353), е наслов на следниот при- 
лог чиј автор е Славка Фидано- 
ва. Со тоа завршуваат прилозите 
од областа на историјата.

Во Зборникот исто така се 
застапени и прилози од истори- 
јата на уметноста, педагогијата, 
психологијата и класичните сту
дии, како и прилози на научни 
работници од Филолошкиот фа- 
култет во Скоп je.

Овој годишен зборник посве- 
тен на академикот Аэубен Лапе 
му дава можност на читателот да 
се запознае, пред cè, со животот 
и делото на овој наш врвен на
учен работник, а потоа преку 
содржините застапени во него 
да та прошири своите знаења од 
областите кои го побудуваат не- 
говиот интерес.

Маргарита Р И СТЕБ СКА
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