
й на застапеноста на повоената 
историја и историјата на совре- 
меното работничко движење; на 
југословенско ниво да се ангажи- 
раат стручни лица: историчари, 
психолози, педагози, методичари 
и други, кои ќе дадат свое мисле- 
ње за оправданоста на линеарни- 
от принцип на планирањето на 
редоследот на програмските содр- 
жини во наставата по историја; 
потребно ќе биде усогласување и 
изедначување на наставните плая- 
програми по историја, како и нив- 
ното дидактично обликување на 
југословенско ниво, бидејќи cè 
уште немаме единствен и изедна- 
чен пристап кон изучувањето на 
историското минато од општата 
и националната историја и не 
сме излезени од европскиот исто- 
риски крут — од евроцентризмот; 
потребно е излегување од евро- 
центристичката концепции а на раз- 
војот на човечкото општество и 
во останатите републики и покра- 
ини да се пристапи кон издавање- 
то на прирачници за одделни ме
ста и региони за историјата на 
родниот крај, користејќи го ис- 
куството на СР Хрватска.

На крајот југословенската ко- 
мисија за наставата по историја 
одржа состанок на кој се извр- 
шија начелни подготовки за ид-

ниот — IX симпозиум, кој ќе се 
одржи во составот на Осмиот кон- 
грес на историчарите на Југосла- 
вија во Приштина во 1981 год. 
На деветтиот симпозиум се пред
ложи да бидат разработени след- 
ните теми од проблематиката на 
наставата по историја:

1. Односот на историјата спре- 
ма останатите предмети на опште- 
ствените науки во наставата на 
основните и средните училишта.

2. Местото на историјата на ра- 
ботничкото движење, Народноос- 
лободителната војна и револуци- 
јата во наставата по историја во 
училиштата и на факултетите.

3. Можности за внесување но
ви научни резултати од историо- 
графијата во наставата по исто- 
рија во основните и средните учи
лишта.

Поднесените реферати и коре- 
ферати на Осмиот симпозиум, ка
ко што се практикува досега, ќе 
бидат отпечатени во стручното 
списание „Настава по историја" 
бр. 1 и 2 од 1981 година, а некой 
и во косовското списание „Хори- 
зонти историје“, со што матери- 
јалите ќе станат достапни и за 
оние кои не беа присутни на Сим- 
позиумот.

Наум ДИМОВСКИ

И З В Е Ш Т А Ј

од работата на втората секција на Дванаесеттата сесија на Школата 
на младите марксисти „Стив Наумов-Мите Богоевски" на тема „Историс- 
ките корени на неврзувањето^, одржана во Дојран од 12—14 мај 1980 год.

Втората секција работеше под 
работен наслов „Активноста и 
улогата на неврзаноста во совре- 
мените услови". Од вкупно 34 со-

општенија се дискутираше по 24 
теми. Во својот кореферат м-р 
Душко Симовски се осврна на не
кой клучни проблеми во врска со
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неврзаното движење на релација: 
социјализмот — светски процес, 
карактерот и суштината на невр
заното движење, борбата на ова 
движење против сите видови на 
доминацијата, империј ализмот, хе- 
гемонизмот, притисоците на голе- 
мите сили, борбата за создавање 
на нов меѓународен економски 
поредок, како и улогата на невр- 
зувањето во современите меѓуна- 
родни односи.

Проблемите за активноста и 
улогата на неврзаните во совре
мените услови, главно, беа разгле- 
дани во неколку групи. Во текот 
на дискусијата акцент се даде на 
класниот карактер на ова движе
ние.

Во следниот комплекс на пра- 
шања, кои се однесуваа на невр
заноста, беше разгледан односот 
на неврзаното движење и ООН и 
притоа беше нагласено дека прии- 
ципите на неврзаноста се во со- 
гласност со Повелбата на Органи- 
зацијата на обединетите нации. 
Без движењето на неврзаноста 
ООН би била бледа слика на де- 
нешната организација и не би мо- 
жела да се одржи. Исто така, ак
цент му се даде на принципот на 
мирољубивата активна коегзистен- 
ција како еден од важните прин
ципы на неврзувањето. Во диску- 
сијата значајно место зазеде про- 
блемот на обидите на големите 
сили за разбивање на движењето 
и за негово пренасочување за 
природно сојузништво на неврзу- 
вањето со социјалистичкиот блок, 
како и теоријата дека ова движе· 
ње е резерва на социј ализмот.

Исто така беа разгледувани

соопштенија кои се однесуваат 
на целите на ова движење за соз
давайте на нов меѓународен еко
номски поредок. Во врска со ова 
беше водена дискусија околу про
блемите на групата 77 и политич
но социјалната димензија на но- 
виот економски поредок. Mery 
другото, се дискутираше за приме- 
ната на принципот на мирољуби- 
вата активна коегзистенција во 
меѓународните економски односи.

Вториот комплекс на прашања, 
кои беа разгледувани на секци- 
јата, беше улогата на неврзаноста 
во зачувувањето на светскиот мир. 
Во излагањата беа изнесени ста- 
вовите на големите сили спрема 
земјите кои припаѓаат на движе- 
њето, еволуцијата и осцилирање- 
то на овие односи, различните 
трендови и друго. За односите на 
големите сили кон движењето бе
ше заклучено дека има постојана 
еволуција и промена во мислења- 
та како кај социјалистичките та
ка и кај капиталистичките земји. 
Во СССР тие мислења се развива- 
ле во три етапи и тоа во времето 
на Сталин, по неговата смрт и 
во времето на детантот. Исто так- 
ва еволуција се бележи и кај САД. 
Овие промени се во согласност со 
интересите на големите сили. Де- 
нес тие сфатија дека неврзаното 
движење не е фикција ни визија, 
туку важна промена во совреме- 
ниот свет. Место во дискусијата 
зазеде и проблемот околу разгра- 
ничувањето на поймите неврзанЈСт 
и неутралност.

Маргарита ПЕШЕВСКА
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