
ХРОНИКА И БЕЛЕШКИ

СВЕЧЕНО ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОДЕ ДЕЛЧЕВ“ НА 
HACTABHO-HAY4HATA СТУДИСКА ТРУПА ЗА ИСТОРИЈА ПРИ 
ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „КИРИЛ И 

МЕТОДШ“ ВО СКОШЕ

На И. VI 1980 година во све- 
чената сала на Собранието на СР 
Македонија се одржа свеченост 
по повод доделувањето на висока- 
та републичка награда за врвни 
постигања во развојот на историс- 
ката наука — „Годе Делчев“ на 
ННСГ за историја при Филозоф- 
скиот факултет во Скоп je.

На свеченото врачување на на
градата, покрај редовните и пен- 
зионираните членови на ННСГ за 
историја, присуствуваа и голем 
број највисоки републички рако- 
водители, како и претставници од 
високошколс1ште и другите инс
титуции.

Наградата ja врачи Претседа- 
телот на Одборот за доделување 
на наградата „Годе Делчев“ проф. 
д-р Данчо Зографски, кој пригоа 
во пригодна реч ги набележи, на- 
кратко, значајните придонеси на 
ННСГ за историја во развојот на 
историската наука во СРМ и из- 
градуваььето на броен наставен и 
научен кадар.

Високата награда ja прими шс- 
фот на ННСГ за историја проф. 
д-р Бранко Панов, кој притоа се

заблагодари од името на сите чле
нови на Студиската трупа и ja 
одржа следнава пригодна реч:

Почитуван другар Претседагел,

Драги другарки и другари,

Имам особена чест и задовоя- 
ство, од името на сите членови 
на Наставно-научната студиска 
трупа за историја, да ja изразам 
нашата особена благодарност за 
ова високо републичко признание: 
наградата „Годе Делчев“, со кое 
годинава е удостоена ННСГ за 
историја при Филозофскиот фа
култет на Универзитетот „Кирил 
и Методиј“ во Скоп je.

И при овој свечен момент, во 
овој историски ден, нужно се па- 
метнува потребата да се осврнеме 
накратко врз развојот и настав- 
но-научниот придонес на наша va 
Катедра, сегашнава ННСГ за ис- 
торија.

Повеќе од три децении нё де- 
лат од денот: 16 декември 1946 го
дина, кога групата за истори'т, 
заедно со групите за македонски 
јазик, за југословенска литераι\- 
ра, за романска филологи ja, за фи-
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лозофија и педагоги ja, за класич- 
на филологи ja, како и за мате
матика, физика, хемиј а, биологи ja 
и географија, ги започна своите 
историски предавања во рамките 
на првиот македонски факултет, 
Филозофскиот факултет, кој по- 
тоа се претвори во јатка за фор- 
мирање на нашиот Универзигет 
„Кирил и Методиј" во Скопје, кој- 
што води потекло од првиот ма
кедонски универзитет на Климент 
Охридски.

Оваа историска придобивка бе
т е  дело на Народната и на Соии- 
јалистичката револуција на наро
дите и народностите на Југосла- 
вија, во која македонскиот на
род и народностите со нејзиниот 
победоносен завршеток го оства- 
рија својот вековен стремеж — 
националната и социјалната сло
бода. Овој вековен сон македоп- 
скиот народ го оствари во заед- 
ничката борба со сите југослозен- 
ски народи и народности, во рам
ките на создадената, под рако- 
водството на КПЈ и другарот Ти
то, социјалистичка ЈугославиЈа, 
братска заедница на рамноправ- 
ни народи и народности.

Уште во првите години беа 
одбележени јасните правци по 
кои требаше да се одвива насгав- 
ната и научната дејност на гру- 
пата за историја. Во рамките на 
историската трупа во овој пери
од се дејствуваше во два правда: 
врз марксистички основи да се 
проучува и пренесува на студен- 
тите историското минато на ма
кедонскиот народ, на народите и 
народностите на Југославија, ка
ко и општата историја на сето 
човештво, да се изградува научен 
кадар и потребен библиотечен 
фонд.

Со помошта на пожртвуваната 
работа на сосема малиот број ма
кедонски универзитетски настав- 
ници, со ентузијазмот на самите 
студенти, како и со помошта од 
другите братски југословенски ре
публики, Катедрата за историја 
успеа на сигурни основи да го по- 
стави својот натамошен растеж. 
Веќе во 50-те години станаа вид- 
ливи резултатите од таквата ин- 
тензивна работа во рамките на 
групата за историја. Од година 
в година cè повеќе и повеќе ce 
зголемуваше бројот на дипломи- 
раните историчари и тоа не само 
од нашата Република, туку и од 
другите републики и покраини. 
Тие во рамките на СРМ и другите 
републики и покраини станаа вис- 
тински толкувачи на историјата 
на сите народи и народности на 
Југославија, како и на општата 
историја. Исто така, почна да рас- 
те и бројот на научните работни- 
ци-историографи, кои по пат на 
докторски дисертации и хабилита- 
ции се здобија со високи научни 
степени. Во нивното изградување 
особена заслуга имаат афирмира- 
ните професори дојдени од други
те братски републики, кои голем 
дел од својот живот го поминаа 
и го поминуваат во Скоп je.

Како резултат на сестраната 
ангажираност историската трупа 
се претвори во развиено научно 
средиште и во расадник на по го
лем број афирмирани научниди 
на полето на историската наука. 
Во последните две децении не
мал број дипломирани историча
ри од нашата група се здоби/ia 
со магистерски и докторски ти- 
тули. Голем дел од нив се веке 
мошне афирмирани научници-ис- 
ториографи, кои дејствуваат во 
рамките на Филозофскиот факул-
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тет, MAHY, Институтот за нацио- 
нална исторуа, Архивот на Ма
кедонка, Народната и универзи- 
тетска библиотека и во други ре
публички институции. Голем е 
придонесот на групата за истори
ка, исто така, и во формирањето 
на научен кадар за потребите на 
другите републики и покраини.

Заклучно до крајот на 1979 го
дина за потребите на СРМ и дру
гите југословенски републики и 
покраини историската трупа дала 
над 1000 дипломирани историчари. 
Во рамките на групата за исто- 
рија од 1971 година се одвиваат 
и постдипломските студии од об- 
ласта на историјата на македои- 
скиот народ, во четири смера. 
Од запишаните досега 49 пост- 
дипломци веке десетмина се здо- 
бија со титулата магистер по ис- 
ториски науки. Освен тоа, под 
менторството на професорите од 
нашата трупа со доктор ска титу
ла се имаат здобиено 26 канди
дата. Тројца членови од историс
ката трупа, исто така, се примени 
за членови на MAHY.

Огромен е придонесот на чле- 
новите на ННСГ за историја за 
развојот на македонската историо
графу а. Во рамките на историс
ката трупа со право уште од ио- 
четокот се одеше кон тоа да се 
изградат специалиста и за нацис- 
налната и за општата историја. 
Како резултат на таквата правил- 
на ориентација, нашата трупа из- 
расна во една од најрзавиените 
наставно-научни студиски труни 
кои дејствуваат во рамките на 
Филозофскиот факултет. Денес 
ННСГ за историја е комплетира- 
на со специјалисти за целосната 
историја на македонскиот народ, 
исторуата на народите и народ- 
ностите на Југославија, општата

исторуа, помошните историски 
науки, византологуата итн.

Заклучно со 1979 година чле- 
новите на ННСГ за исторуа oôja- 
виле 1128 научни трудови во вид 
на монографии, студии, прилози, 
збирки на документа итн. Во до
шлем број од овие трудови се со- 
држат со право резултатите од 
проучувањата на историското ми- 
нато на македонскиот народ и на 
народностите кои живеат во Ма- 
кедонуа. Оргомен е придонесот 
на историографите од нашата тру
па и во проучувањето на живо- 
тот и дејноста на идеологот и зо- 
дачот на македонското национал- 
но-револуционерно движење, Годе 
Делчев. Затоа, наградата со ко- 
ja сме удостоены, ни е особе- 
но драга.

Голем е придонесот на чле ло
вите од нашата трупа и во афир- 
мацуата на нашата историска на
ука во рамките на СФРЈ и надвор 
од неа. Своите научни резулгати 
членовите на историската трупа 
ги имаат презентирано на бројни 
југословенски и меѓународни кон- 
греси на историчарите, византоло- 
зите, славистите итн. Заедно со 
MAHY, Институтот за национална 
исторуа и други републички и 
југословенски институции, ННСГ 
за исторуа била организатор и 
на повеќе меѓународни конгреси, 
симпозиуми и други научни сред- 
би во нашата Република. Наши 
членови активно учествувале во 
издавањето и редактирањето на 
поголем број зборници, моногра
фии на градови, разни други пуб
ликации итн.

Особена заслуга им припаѓа на 
членовите на нашата трупа и во 
публикувањето на тротомната „Ис
тор уа на македонскиот народ“.
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Членовите на историската тру
па објавиле и други значајни на
учны монографии во кои за прв 
пат врз марксистички основы е 
расветлено историското минато 
на македонскиот народ и на на- 
родностите кои живеат во Маке
донка, како и на другите народи 
и народности во Југославија. За 
својата научна вредност повеќе 
од овие трудови се удостоены со 
највисоки републички и други 
признаны ja. Со највисоката репуб
личка награда „11 Октомври“ се 
наградени тројца членови, со на 
градата „13 Ноември“ на градот 
Скопје за наука двајца членови, 
исто така за својот наставно-на
учен придонес двајца напш чле
нови добиле признание за „Жи
вотно дело“, четворица ja добиле 
наградата „Климент Охриде ки“ 
итн.

За унапредувањето на универзи- 
тетската настава и историската 
наука голем број членови од на- 
шава трупа имаат добиено и вы
соки признаны ja доделены од 
Претседателот на Републиката.

Во последните години повеќе 
наши членови беа ангажирани и 
во организирањето на повеќе на
учны собири, посветени на класи- 
ците на научниот социјализам

(Маркс, Енгелс, Ленин), а и на 
револуционерното и теоретского 
дело на Јосип Броз Тито.

Заедно со Институтот за нациэ- 
нална историја, како и со други 
сродни институции, а во духот на 
реформата на Универзитетот, во 
последно време ННСГ за историка 
cè поздружно дејствува во реали
заций ата на повеќе научни проек
ты од републичко и југословенско 
значење. Имено, наши членови се 
ангажирани во реализацијата на 
проектите: Историја на КШ (СК.Т; 
Историја на КПМ/СКМ, повеќе- 
томната историја на македонски
от народ и др.

На крајот, заблагодарувајќи ce 
уште еднаш за ова высоко приз
нание за досегашната наставно
научна работа на ННСГ за исто- 
рија, сметам дека го делам мисле- 
њето на сите мои колеги дека на
градата „Годе Делчев“ ќе нё пот- 
тикнува да остваруваме уште по- 
големи творечки успеси на полето 
на историската наука.

Скопје, И. VI 1980 год.

Шеф на ННСГ за историја 
при Филозофскиот факултет

Проф. Др. Бранко ПАНОВ

„ТРКАЛЕЗНА MACA“ ПО ПОВОД 40 ГОДИШ НИНАТА ОД ОДРЖ УВАЊ ЕТО  
НА ПОКРАИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА К Ш  ВО МАКЕДОНИЈА

Н а 8 септември 1980 година се  
навршија 40 години од одржува- 
њето на Покраинската конферен- 
ција на Комунистичката партнја 
на Југославија во Македонија. По 
тој повод марксистичкиот центар 
„Мито Хацивасилев — Јасмин“ 
на 8 и 15 септември 1980 година

организираш е „Тркалезна маса“ 
со цел поцелосно да се расветлат 
историските услови во кои е одр- 
жана Конференцијата и да се об- 
јасни нејзиното значење во веков- 
ната борба на македонскиот на
род за национална и социјална 
слобода и за создавање на сол-
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