
ОД РДВОТАТА НА G0J30T НА ДРУШТВйТА 
НА ИСТОРИЧАРИТЕ НА GPM

XIV ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА C0JY30T НА ДРУШТВАТА НА 
ИСТОРИЧАРИТЕ НА СРМ — ОСВРТ ВРЗ РАБОТАТА НА ПРЕТ- 
СЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЈУЗОТ И НА ДРУШТВАТА ВО РЕПУБЛИ- 

КАТА ЗА ВРЕМЕТО ОД 28. X 1978 ДО 1. XI 1980 ГОДИНА

Другарки и другари 
Извештајов го опфаќа перио- 

дот од XIII собрание (27—28 ок- 
томври 1978 година) до денес. Тоа 
е време од две години, во кое 
имаме крупни постигања во на- 
шиот општествено-политички жи
вот, како во развојот на матери- 
јалните претпоставки на соција- 
листичкото самоуправување и сло- 
бодната размена на трудот, така 
и во пронгарувањето и збогатува- 
њето на самоуправувањето и не- 
посредната демократија. Во овој 
период се остварува и идејата на 
другарот Тито за колективното 
раководење во општествено-поли- 
тичките организации, во општест- 
вено-политичките заедници, како 
и во сите други здруженија и ор
ганизации на граѓаните. Нашиот 
Сојуз и повеќе друштва на исто- 
ричарите во републиката преми- 
наа на колективно раководење.

Изминатиот период беше бо
гат со настани од општествено- 
политички и економски карактер 
како во нашата земја исто така 
и во светот. Светот денес го по- 
тресуваат жестоки судари, нере-

шени проблеми, меѓусебни кон
фликта на одделни држави и 
слично. Нашиот Сојуз, нашитеис- 
торичари, тие појави и настани 
ги толкуваат низ призмата на 
марксистичкиот пристап и низ 
гледиштата што ги има Сојузот 
на комунистите на Југославија и 
општо нашата земја.

Собраниево го одржуваме во 
ретко убав крај на нашата Ре
публика, полн со природни убави- 
ни и богат со историски настани 
од подалечното, а особен© од по- 
блиското минато — НОВ и соци- 
јалистичката револуција. Маврово 
со околината претставува огледа- 
ло на човековата активност. Езе- 
рото е дело на нова Југославија 
и Македонија, дело на вредните 
раце на нашата младина. Тоа што 
е изградено околу езерото и тоа 
е непобитен факт за нашиот сто
пански развој, за развојот на овој 
некогаш пасивен печа л барски крај.

Впечатоците што ќе ги одне- 
семе одовде, од нашиот престој во 
овие три дена, мислам дека ќе нё 
одушевуваат и ќе останат неза- 
боравени во нашите сеќавања.
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ОРГАНИЗАЦИОНАТА СТРУКТУРА И АКТИВНОСТА НА СОЈУЗОТ 
НА ДРУШТВАТА НА ИСТОРИЧАРИТЕ НА СРМ

1. Организациона поставеност *
*  *

СДИСРМ е дел од ССРНМ и 
како негов организиран дел, во 
неговите рамки и во рамките на 
Сојузот на друштвата на истори- 
чарите на Југославија тој дејству- 
ва и ги остварува општествените 
акции и задачи.

На XIII годишно собрание, 
одржано во Прилеп на 27 и 28 
октомври 1978 година беше избра
но претседателство од 15 члено- 
ви и претседател. Тоа се следни- 
ве другари и другарки: Наум Ди- 
мовски, претседател, и членовите 
Стаматоска ЈБубица, Симо Младе- 
носки, д-р Растислав Терзиоски, 
Траган Белков, Грозда Чингова 
сите од Скоп je, Тодор Дончев од 
Кавадарци, Киро Трпкоски од Те- 
тово, Торги Палашески од Титов 
Велес, Трајко Ангелески од Ох
рид, Стеван Карески од Прилеп, 
Благо ja Цветкоски од Штип, То
дор Миленков од Свети Николе 
и Кирил Силјаноски од Битола. 
Член на Претседателството е и 
почесниот претседател, академи-
кот Љубен Лапе.

*
*  *

Во Одборот за општествената 
контрола беа избрани: д-р В ла
до Картов, професор на Правниот 
факултет во Скоп je, Нијази Ам- 
за и Јордан Димески, професор 
на ПА во Скопје. Во Суд от на 
честа беа избрани: Томо Томос- 
ки, професор на Филозофскиот 
факултет во Скоп je, Решат Неци- 
ти, професор на ПА во Битола 
и Киро Силјаноски, професор во 
Гимназијата „Брака Миладинов- 
ци" во Битола.

На првата седница на претсе
дателството беа избрани предви- 
дените органи со Статутот на Со- 
јузот: за потпретседател беше из
брана Љубица Стаматоска, а за 
секретар Симо Младеноски. Фор- 
мирани беа и четири комисии и 
тоа: Комисија за организациони 
прашања во состав: Љубица Ста
матоска, претседател, и членовите 
Стеван Карески и Драган Белков; 
Комисија за наставно-научни пра- 
шања во состав: Грозда Чингова, 
претседател, д-р Бранко Панов, 
Тодор Дончев, Јордан Димески и 
Иван Манев, членови; Комисија 
за соработка со националните 
друштва и меѓународна соработ
ка ко ja ja сочинуваа д-р Ристо 
Поп-Лазаров, претседател, д-р Хри
сто Мелоски, Никола Едроски, 
м-р Решат Нецити, Павлина По- 
пандонова и Надежда Цветкоска, 
членови; Комисија за ОНО и ОС 
во состав: Драган Белков, претсе
дател, Торги Палашески и Трај- 
ко Ангелески, членови. Подоцна 
како времени беа избрани уште 
две комисии; Комисија за награ
ди и одликувања: Наум Димов- 
ски, претседател, Киро Силјанос- 
ки и Кирко Трпкоски, членови, 
и Комисија за карванот на млади- 
те историчари во состав: Си
мо Младеноски, претседател, Гли- 
гор Николоски, Владимир Дуни- 
маглоски и Петар Новакоски, чле
нови.

Беше конституиран и Издавач- 
ки совет на списанието „Истори- 
ja“ од 13 членови, чиј претседа
тел е професорот д-р Bojo Ку-
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шевски. Редакцијата на списани- 
ето „Историја“ ja  сочинуваат 
5 членови: професорот д-р Христо 
Мелоски, главен и одговорен уред- 
ник, д-р Александар Маткоски,д-р 
Нијази Хаџи-Амза, Цветан Бели- 
чански и Јован Кочанкоски, чле
нови. Секретар на Редакдијата е 
м-р Даринка Пачемска.

Сојузот го сочинуваат сите 
друштва на историчарите воСРМ. 
Пред две години тие беа 20, а 
cera ce 25 и тоа: во Скопје, Бито- 
ла, Прилеп, Охрид, Струга, Ресен, 
Гостивар, Тетово, Титов Велес, 
Кавадарци, Гевгелија, Струмица, 
Штип, Берово, Пробиштип, Кума- 
ново, Крушево, Виница, Кичево, 
Кочани; и новоформираните во: 
Делчево, Свети Николе, Дебар, 
Радовиш и Неготино. Иако се 
направија обиди да се формира 
друштво во Крива Паланка, тоа 
cè уште не е сторено.

2. Активност

а) Целокупната активност на 
Сојузот на ниво на претседател
ството, комисиите и секретари ja- 
тот во изминатите две години се 
одвиваше според Статутот и го- 
дишната Про г рама за работата 
подготвена од Секретар и јатот, ус
воена од Претседателството и до- 
ставена до сите друштва во Ре- 
публиката и до некой органи и 
организации со кои Сојузот Haj- 
тесно соработува. Исто така, по- 
себни едногодишни програми за 
работа имаа подготвено сите ко- 
мисии.

Претседателството на Сојузот 
во текот на двете изминати годи
ни имаше одржано пет седници 
на кои беа третирани разни пра- 
шања од животот и работата на 
Сојузот и друштвата. Седници-

те беа одржани на 3. I 1979 годи
на, на 9. II 1979 година, на 26. XI
1979 година, на 6. I 1980 година, 
на 21. III, на 27. VI и на 29. IX
1980 година, а се разгледуваа след- 
ниве прашања:

— конституирање на Претсе
дателството;

— донесување програма за ра
бота;

— усвојување на Календарот 
за прослави и јубилеи во 1979 
година;

— задачи од СДИЈ;
— избор на делегати од Соју- 

зот во разни институции;
— усвојување на финансовиот 

план на Сојузот за 1980 година;
— состојбата со списанието 

„Историја";
— избор на делегати во разни 

комисии во СДИЈ;
— подготовки за VII и VIII 

југословенски симпозиум за наста- 
вата по историја;

— подготовки за Карванот на 
младите историчари;

— издавачка дејност на Соју- 
зот;

— разгледување на положбата 
во друштвата во Републиката;

— соработка со друштвата на 
историчарите од другите републи
ки и автономии покраини;

— запознавање со материјали- 
те за колективно раководење во 
општествено-политичките органи
зации;

— подготовки за Конгресот во 
Букурешт;

— подготовки за југословенско- 
чехословачките научни собири;

— донесување разни одлуки 
(за авторски хонорар на списани
ето „Историја", на соработници- 
те и др.) ;

— оформување предлози за до- 
делување на наградите „Гоце Дел
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чев", „Климент ОхридсКи" и „11 
Октомври“ и др.;

— подготовки за учество на на- 
учните собири;

— закажување на тематска 
конференција за наставните про- 
грами по историја;

— подготовки за Годишното 
собрание на Сојузот;

— прослава на 100-годишнина- 
та од Брсјачката буна;

— организирање семинар за 
наставата по историја;

— задолженија на членовите 
на Претседателството на Сојузот 
и други.

Секретаријатот на Претседател
ството има одржано 10 седници. 
На нив беа подготвувани дневни- 
те редови за Претседателството 
и беа донесувани некой заклучо- 
ци за оперативни задачи.

Редовноста на членовите на 
Претседателството на седниците 
беше добра. Задачите и обврски- 
те ги извршуваа, но не сите и не 
навреме.

Од точките кои беа поставува- 
ни на седниците може да се ви- 
ди кои прашања се третирани и 
каква била нивната актуелност.

б) Наставно-научна работа 
двата југословенски симпозиуми

Сојузот изврпш подготовки за 
за наставата по историја, кои се 
одржаа во Аранѓеловац и Приш
тина и на кои учествуваа околу 
60 наши историчари, а беа подне- 
сени и три стручни материјали о д  
наши историчари.

Сојузот, во соработка со Ре- 
публичкиот завод за унапредува- 
ње на образованието и воспиту- 
вањето и центарот за марксистич- 
ко образование и студии, органи- 
зира подвижен семинар на тема 
„Атеистичкото воспитување на уче-

ниците низ наставата iio историја**. 
Овој семинар ќе ja  продолжи сво- 
јата работа во повеќе друштва во 
Републиката. Како претседавачи 
ангажирани се: д-р Стефан Кос- 
товски, Јане Мишески, д-р Bojo 
Кушевски и Наум Димовски.

Сојузот и друштвата се вклу- 
чија во широката јавна диску си- 
ja  за нацрт-наставните програми 
по историја во основното и први- 
те две години на средното обра
зование, а на 11. IV 1980 година 
беше организирана и тематска 
конференција за таа цел.

Издадени се неколку броја од 
списанието „Историја“ (заостана- 
тите и нови). Kora веке го споме- 
нуваме списанието „Историја“, 
треба да го одбележиме фактот 
дека Редакцијата и другите ан
гажирани другари и другарки вло
жи ja  големи напори и направени 
се крупни чекори во ажурноста 
на печатењето, дистрибуирањето, 
застапеноста на рубриките и на- 
писите, зголемувањето на претпла- 
тата и во сите други активности.

Преку нашиот Сојуз со свои 
трудови настапија 29 научни ра- 
ботници на пет меѓународни на
учни собири (Анкара, Прага, Па- 
риз, Букурешт).

На 5 и 6 октомври 1979 годи
на на Научно-стручниот собирпо- 
светен на 60-годишнината на КПЈ 
—СКЈ во Никшиќ — СР Црна Го
ра зеде учество со свој реферат 
м-р Лазар Назаров.

Сојузот доби средства од За- 
едницата на научни дејности на 
СРМ за печатењето на историо- 
графијата на Македонија, 1965— 
1975 година, која ja  подготвија 
наши научни работници. Догово- 
рот за нејзиното печатење е склу- 
чен со „Студентски збор" и нај- 
веројатно печатењето ќе биде за-
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брш ено Ëo поЧетокоТ на 1981 го
дина.

Наши научни работницы ќе се 
вклучат во изготвувањето на ма
тери ј ал ите од историјата на ма- 
кедонскиот народ за III, IV и V 
книга на историјата на југословен- 
ските народи и народности и ис- 
торијата на човештвото, која ќе 
излезе како второ дополнително 
издание преку YHECKO и „Напри- 
јед“.

Во списанието на Сојузот на 
друштвата на историчарите на Ју- 
гославија во броевите од 1979 го
дина отпечатени се 14 написи од 
наши историчари.

Друга активности

Сојузот даде предлози за доде- 
лување на наградите „Годе Дел
чев“, Климент Охридски“ и ,ДЗ 
Ноември“. Од четирите предлози 
трите беа прифатени, така што 
награди добија: проф. д-р Христо 
Андонов-Полјански, проф. Славка 
Фиданова и Катедрата по истори- 
ја на Филозофскиот факултет.

Како соорганизатор Сојузот 
учествуваше во изведувањето на 
републичките натпревари по исто- 
рија, кои ги организира секоја го
дина заедно со републичкиот 
совет за грижи и социј алистичко 
воспитување на децата во соста- 
вот на Ш И и на најдобрите 10 им 
додели подароци од историската 
литература.

Заедно со Републичкиот завод 
за унапредување на образованието 
и воспитувањето Сојузот изготви 
информација за ЦКСКМ за заста- 
пеноста на историјата на народи
те и народностите во наставната 
програма и учебниците по исто- 
рија и за марксистичката заснова- 
ност на учебниците по историја.

Сојузот на Друштвата на йсто- 
ричарите на СРМ, заедно со Скоп- 
ското друштво, организира коме- 
моративна седница по повод смрт- 
та на претседателот Тито.

Сојузот и сите друштва беа 
активно вклучени во одбележува- 
њето на значајните прослави и 
јубилеи во двете изминати години.

Ито така, Сојузот соработува 
со манифестациите „Курирче", 
„Десет дена Крушевска републи
ка“, Бигорски средби", „JHA“ 
итн.

Традиционалниот Карван на 
младите историчари од СРМ про- 
должува да се организира. За Кар- 
ванот важи основниот принцип: 
„колку повеќе се познава татко- 
вината, толку подобро се сака и 
брани“. Во изминатите две годи
ни маршутата беше слична како 
во претходните години — по слав- 
ните патеки на НОВ и Револуци- 
јата низ Југославија. То 1979 го
дина бројот на учесниците беше 
преку 100, додека оваа година тој 
број се намали на половина. По 
бројот на учесниците и ефикас- 
ната организација и натаму водат 
друштвата од Прилеп, Кавадарци, 
Штип, Скопје, Крушево и друга. 
Ефектите од оваа наставно-науч
на и забавна екскурзија имаат 
големо образовно-воспитно значе- 
ње за учениците, особено со не- 
гувањето на револуционерните 
традиции од НОВ и развивањето 
на патриотските чувства. Заради 
тоа не би требало да престане 
оваа традиција, туку напротив таа 
треба да се засили и да се зголе- 
ми бројот на учесниците. За таа 
цел потребно е поголемо ангажи- 
рање на друштвата, особено на 
Скопското. Исто така Карванот 
треба да се изведува по две мар- 
шути — една низ Југославија, а
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друга низ Македонија. Тргнува- 
њето да биде од значајни исто- 
риски места, a испраќањето треба 
да биде свечено, со приредби и 
други манифестации организирани 
од друштвата, од училиштата со 
слободните ученички активности и

од општествено-политичките орга
низации. Може и некой други но- 
вини да се внесуваат во органи- 
зацијата, кај учесниците, во про- 
грамата што се реализира и 
слично.

ПОВРЗАНОСТА И СОРАБОТКАТА НА C0JY30T НА ДРУШТВАТА НА 
ИСТОРИЧАРИТЕ НА СРМ СО СОЈУЗОТ НА ДРУШТВАТА НА 

ИСТОРИЧАРИТЕ НА ЈУГОЛАВИЈА

1. Поврзаност

Бидејќи СДИСРМ работи во 
рамките на СДИЈ, тој има свои 
претставници во разни тела на тој 
Сојуз: претседателство, комитет, 
комисии, поткомисии, редакции и 
сл. Во Претседателството на СДИЈ 
член е Наум Димовски. Во Југо- 
словенскиот комитет за историс- 
ки науки членови се академикот 
Љубен Лапе и професорот д-р 
Христо Андонов-Полјански. Член 
на Југословенската комисија за 
економска историја е професорот 
д-р Данчо Зографски. Членови на 
Југословенската колшсија за нас- 
тавата по историја се: професо
рот д-р Bojo Кушевски и Наум 
Димовски. Член на Југословен- 
скиот комитет за византологи ja  е 
професор д-р Бранко Панов. Член 
на Одборот за општествена кон
трола е Киро Силјаноски.

Од нашиот Сојуз има три чле
на на три редакции: во Редакци- 
јата на списанието „ЈИЧ“ е д-р 
Ристо Поп-Лазаров, во Редакција- 
та на списанието „Acta Historiae 
Jugoslaviae“ професорот д-р Дан
чо Зографски, а во Редакцијата 
на списанието „Настава по исто- 
рија" Благо ja Цветкоски.

Во l l -те комисии за соработка 
со странство при Сојузот на дру

штвата на историчарите на Југо- 
славија од нашиот Сојуз имаме 
11 членови. Во нашиот Сојуз еве 
веке две години се наоѓа седиш- 
тето на Југословенската комисија 
за соработка со историчарите од 
Советскиот Сојуз, чиј претседател 
е академикот Михаило Апостол- 
ски, а секретар д-р Растислав Тер- 
зиоски.

2. Соработка и активност

Соработката на нашиот Сојуз 
со Сојузот на друштвата на исто
ричарите на Југославија во текот 
на изминатите две години беше 
на завидно ниво. Таа се одвива- 
ше преку учеството на нашите 
претставници — членови на орга- 
ните при Сојузот, на закажува- 
ните седници на тие органи во 
Белград, Љубљана и Приштина, 
преку кореспонденцијата, ко ja  бе
ше редовна и ажурна, и преку 
други форми.

Задачите кои беа поставувани 
од СДИЈ за разни активности на
шиот Сојуз ги спроведуваше во 
дело. Членот на Претседателство
то на СДИЈ учествуваше на 5 сед
ници, членовите на Југословен- 
скиот комитет за историски нау

ки на 3 седници, членовите на 
Комисијата за наставата по исто- 
рија учествуваа на 6 седници, чле-
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нот на византолошкиот комитет 
на 2 седници, членовите на редак- 
циите, исто така, учествуваа на 
повеќе седници итн.

Наишот Сојуз редовно го из- 
вестува СДИЈ за активностите и 
му доставува информации и изве- 
штаи за позначајните активнос

ти како, на пример, за југословен- 
ско-чехословачките симпозиуми 
(во 1979 и 1980 година), за наста- 
пувањето на нашите научни ра- 
ботници на научни собири надвор 
од земјата (Анкара, Париз, Прага) 
и др.

СОРАБОТКАТА НА C0JY30T НА ДРУШТВАТА НА ИСТОРИЧАРИТЕ 
НА СРМ СО HAY4HHTE И CTPY4HHTE ИНСТИТУЦИИ И ОП- 

ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Сојузот соработува со повеќе 
научни и стручни институции и 
општествено-политички органи и 
организации и тоа со: ИНИ, Фи- 
лозофскиот факултет — Катедра- 
та по историја, ΜΑΗ Y, Центарот 
за марксистичко образование и 
студии, ПА, историските музеи, 
историските архиви, заводите за 
унапредување' на образованието и 
воспитувањето, со историчарите 
од Правниот и Економскиот фа
култет и др.

Исто така Сојузот соработува 
со Радио-тел евизи ja Скоп je и со 
другите јавни информативни сред
ства.

Тесни врски Сојузот има со 
РК на ССРНМ, со Републичкиот 

и Градскиот одбор на СЗБ од НОВ, 
со ЦК на СКМ и со други оп
штествено-политички организации.

Сојузот има делегирано свои 
членови како делегати во само- 
управните органи на повеќе ра- 
ботни организации, институции и 
установи: во ИНИ, во Историски- 
от архив на Македонија, во Ре
публичкиот завод за заштита на 
спомениците, во Комисијата за

културна соработка со странство, 
во Манифестацијата „10 дена Кру- 
шевска република“, во Одборот 
за прослави и јубилеи при прет- 
седателството на РК на ССРНМ, 
во Издавачката кука „Култура“ 
итн.

По повод 15-годишниот јубилеј 
на списанието „Историја“ напра- 
вени се посети кај другарите Ан
гел Чемерски, претседател на ЦК 
СКМ, Љупчо Арсов, претседател 
на Советот на Републиката и Крс- 
те Маркоски, претседател на РК 
на ССРНМ. Делегацијата на Ссју- 
зот ги информира другарите за 
15-годишниот развој на спис -ши- 
ето и со активностите на СоЈузог 
во последните 2 години. Тие ца* 
доа поддршка на активности! е и 
ветија помош (ако треба), давај- 
ќи при тоа предлози и сугестии 
за поуспешна дејност на Сојузот,

Исто така се направени пове- 
ќе разговори во РК на ССРНМ, 
договарајќи се за активностите 
на Сојузот.

Покрај поврзаноста и сорабог- 
ката на разни релации со споме- 
натите органи, организации и ин
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ституции, кои даваат видйй ре- 
зултати, треба да истакнеме и не' 
кои пропусти и недостатоци на 
овој план. Имено, има случаи ко
та се организираат разни мани
фестации или стручни и научни 
собири од страна на научните ин
ституции или општествено-полити- 
чките организации Сојузот не е 
дури ни известуван за активнос- 
та ко ja се изведува. Се контакти- 
ра директно со институциите или 
лицата кои се членови на овој 
Сојуз. Исто така нашите научни 
институции како, на пример, Λ1Α- 
HY, ИНИ, Факултетот многу рет 
ко испраќаат покани за студиски 
денови, за разни предавања од 
поширок интерес и слично, иако 
се знае дека Сојузот во своЈата 
програма го има предвидено и 
учеството на таквите стручни ак
тивности, повикувајќи свои чле
нови дури и од внатрешноста на 
нашата Република.

Присутна е и појавата повеќе 
членови на раководствата на Со- 
јузот да се идентификуваат со 
Сојузот, да настапуваат неовлас- 
тено во име на Сојузот, да да
ваат предлози и да прифаќаат об- 
врски без да бидат известени ор-

ганите на Сојузот, кои, според 
Статутот, се должни тоа да го 
прават.

Во оваа смисла предлагаме си
те институции, органи и организа
ции, кои сакаат да имаат по ор- 
ганизациона лини ja претставник 
— историчар од Сојузот во некој 
нивен орган, или го сакаат уче
ството на повеќе историчари во 
активностите, да се обраќаат до 
Сојузот, a тој ќе определи дали 
тие другари ќе бидат од ИНИ, од 
Факултетот, од некое друштво на 
историчарите и слично.

Досегашната практика доведе 
и до тоа одделни членови на Со- 
јузот со години да акумулираат 
повеќе должности (по 10 и пове- 
ќе), членувајќи дури и во такви 
органи каде или воопшто не да
ваат свој придонес или се несо- 
одветно избрани.

На овој план мораме да на- 
правиме пресвртница. Да се знае 
кој кого предлага, за колку вре- 
ме, за ко ja  должност и слично, 
a тој другар или другарка треба 
да дава отчет за својата актив- 
ност пред оној што го избрал. 
За сето тоа Сојузот треба да во
ди и точна евиденција.

СОРАБОТКАТА НА C0JY30T НА ДРУШТВАТА НА ИСТОРИЧАРИТЕ 
НА СРМ СО ИСТОРИЧАРИТЕ ОД ДРУГИТЕ ЗЕМЈИ И УЧЕСТВОТО 
НА НАШИТЕ ИСТОРИЧАРИ НА НАУЧНИТЕ СОБИРИ НАДВОР 

ОД НАШАТА ЗЕМЈА

И оваа соработка, главно, се 
одвива преку СДИЈ. Во нашиот 
Сојуз како оперативно тело е Ко- 
мисијата за соработка со стран- 
ство. Во изминативе две години 
на овој план се реализирани 
повеќе активности. На Југословен-

ско-чехословачкиот научен собир, 
одржан од 24 до 28. IX 1979 го
дина во Прага на тема „Економ- 
ските и општествените проблеми 
во периодот на преминот од феу- 
дализам кон капитализам" од на
шиот Сојуз зедоа учество тројца
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историчари (професорот Славка 
Фиданова, д-р Глигор Тодоровски 
и д-р Ристо Поп-Лазаров). Наши- 
те иретставници поднесоа некол- 
κγ рефераты и воспоставија кон
такты за потесна соработка со 
чехословачкнте нсторычарн. На 
былатералннот колоквнум на југо- 
словенско-француските историча- 
ри на тема „Југословенско-фран- 
цуските односи 1914—1920“, кој се 
одржа во април оваа година, со 
соопштение на тема „Македонско
го прашање пред почетокот на 
I-та светска војна“ зеде учество 
д-р Глигор Тодоровски, научен со
ветник при ИНИ. Овде мораме да 
споменеме дека дојде до извесно 
недоразбирање меѓу СДШ и Ко- 
мисијата за културни врсьси со 
странство во СРМ зашто најна- 
пред од Белград се побара учес- 
ник од нашиот Сојуз, кој беше 
определен, а потоа беше испратен 
споменатиот учесник од Комиси- 
јата.

На XV меѓународен конгресна 
историските науки, кој се одржа 
во август оваа година во Буку- 
решт, од нашата Република, ка- 
ко претставници на нашиот Сојуз, 
зедоа учество девет историчари, 
од кои повеќето поднесоа свои 
соопштенија. Исто така, двајца 
историчари од нашиот Сојуз зедоа 
учество во подготвувањето на два 
реферата поднесени од Југосло- 
венските историчари. За учество- 
то на нашите историчари Соју- 
зот, односно Комисијата, изврши 
опстојни подготовки во определу- 
вањето на учесниците, за праша- 
њата за кои требаше да дискути- 
раат, во обезбедувањето на фи- 
нансиските средства и др.

На Балканолошкиот конгрес 
во Анкара во 1979 година од на

шата Република учествуваа 14 
историчари. Сојузот, преку Коми- 
сијата, учествуваше во подготов- 
ките, но тие главно се одвиваа 
преку Југословенскиот балкано- 
лошки комитет.

Од 29. IX до 4. X 1980 година 
во Стубичке Топлице се одржа 
Југословенско-чехословачки научен 
собир на тема „Општествено-еко- 
номските и политичките прилики 
во Југославија и Чехословачка од 
1918—1929“ каде зедоа учество 
двајца наши претставници: д-р 
Ристо Поп-Лазаров и д-р Орде 
Иваноски.

На 19 јуни 1980 година во ΜΑ
Η Y се одржа седница на Југосло- 
венско-советската комисија на ис- 
торичарите каде беше договорено 
за одржувањето на научен собир 
на тема „Четириесет години од 
почетокот на вооружената борба 
на народите на СССР и СФРЈ про
тив фашизмот“. Научниот собир 
ќе се одржи во мај 1981 година 
во Белгород, а ќе бидат поднесе
ни по десет рефераты од двете 
страны и повеќе соопштенија. На 
седницата беа утврдени темите и 
другите критериуми околу учест- 
вото и публикувањето на матери- 
јалите. Оваа активност се одвива 
преку СДИЈ, но бидејќи седиштето 
на Југословенската комисија ce на- 
ora во нашиот Сојуз и ja  раково- 
ди наш историчар, сметаме дека 
тоа е активност и на нашиот Со- 
јуз.

На овој план претстојат пове- 
ќе активности во следните годи
ни. Особено внимание ќе треба 
да се посвети на соработката на 
македонските историчари со исто- 
ричарите од Албанија и Грцијаи 
тоа на прашања кои не претста- 
вуваат пречка за соработка.
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СОРАБОТКАТA HA CÔJY30T НА ДРУШТВАТА НА ИСТОРИЧАРИТЕ 
НА СРМ СО ДРУШТВАТА НА ИСТОРИЧАРИТЕ ОД ДРУГИТЕ 

РЕПУБЛИКИ И ПОКРАИНИ

Оваа соработка се воспоставу- 
ваше директно, a ja координира- 
ше Комисијата за соработка со 
националните друштва и меѓуна- 
родна соработка во нашиот Со- 
јуз. Во текот на изминатите две 
годный во програмите за работа 
на Сојузот имаше зацртано да се 
одржат заемни средби со истори- 
чарите од: Словенија, Хрватска, 
Србија, Босна и Херцеговина и 
Црна Гора. На тие средби тре- 
баше да се одржат по неколку 
предавања од националната ис- 
торија, да бидат посетени култур- 
но-историски споменици и други 
знаменитости. Поради финансис- 
ки тешкотии во Сој узите таквите 
средби не се целосно реализира- 
ни, освен следново: магистерот 
Лазар Лазаров учествуваше на На- 
учниот собир во СР Црна Гора 
во октомври 1979 година каде под- 
несе реферат; во август 1979 и во

август 1980 година учествуваа око- 
лу 60 историчари од СРМ на два- 
та југословенски симпозиуми за 
наставала по историја во Аранѓе- 
ловац и во Приштина каде под- 
несоа три свои стручни прилози: 
професорот д-р Bojo Кушевски, 
Владо Шаркоски и Наум Димов- 
ски; На свечената седница посве- 
тена на Едвард Кардељ и 40-го- 
дишнината од излегувањето на не- 
говата книга за националното 
прашање, на 2. III 1979 година во 
Љубљана од нашиот Сојуз учест
вуваше еден наш историчар — 
Љубица Стаматоска; на Годишно- 
то собрание на Друштвото на ис- 
торичарите на Словенија во ок
томври оваа година како делегат- 
гостин присуствуваше д-р Растис- 
лав Терзиоски.

Преку нашите стручни инсти
туции се реализира и друга сора
ботка со споменатите друштва.

ОРГАНИЗАЦИОНАТА ПОСТАВЕНОСТ И АКТИВНОСТА НА ДРУШТВАТА 
НА ИСТОРИЧАРИТЕ ВО СРМ ПО ОПШТИНИ

а) Организационата поставеност

Сите историчари во СРМ при- 
паѓаат и делуваат во 25-те дру
штва што ги имаме. Точниот број 
не е утврден поради недоставе- 
ните податоци од друштвата. Спо- 
ред евиденцијата во просветно- 
педагошката служба, во средното 
образование во СРМ работал 250 
професори по историја, а во ос- 
новното 530 наставници и профе
сори. Во историските архивы и 
музеи, во средствата за јавното 
информирање (дневните листови,

радиото и телевизијата), во ПА, 
Филозофскиот факултет, ИНИ и 
други стручни, научни и други ин
ституции претпоставуваме дека 
работат околу 250 или вкупно 
1010 историчари, од кои 60% про
фесори, и 40% наставници.

Во таа смысла нужно е да ис- 
такнеме дека поголемиот дел од 
друштвата не стојат на здрава 
организациска основа. Тие cè 
уште не се регистрирани и нема- 
ат својство на правно лице. Не 
располагаат со печат и штембил 
и што е нај важно општинските
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конференции на ССРНМ не ги 
третираат како своја асоцијација 
и не им доделуваат никакви фи- 
нансиски средства за задоволува- 
ње на неопходните материј алии 
расходи. Во оваа смисла друшт- 
вата можат да земат пример од 
Прилепското, Скопското, Штип- 
ското, Битолското, Кавадарското, 
Гостиварското друштво, иако и 
од овие има некой кои cè 
уште не се регистрирани но актив
но дејствуваат. Според тоа, ре- 
гистрирањето на друштвата ивне- 
сувањето во списокот на корис- 
ниците на буцетските средства 
при ОК на ССРНМ е една од ос- 
новните задачи на повеќето наши 
друштва по општините, За да се 
направи тоа не треба да се чека 
никаква помош надвор од друшт- 
вото и местото во кое дејствуваат.

Во врска со организациската 
поставеност треба да споменеме 
и тоа дека повеќето друштва ja 
немаат средено евиденцијата на 
своето членство и на годишната 
членарина. Во изминатите две го- 
дини членарината ja собрале и 
го внесле определениот процент 
во Сојузот следниве друштва: 
Штип, Т. Велес и некой др. Ос- 
танатите не ja собрале членари
ната и не ja уплатиле котизаци- 
јата во Сојузот, иако е тоа ста- 
тутарна обврска. Во врска со 
членарината има предлози таа да 
се зголеми на 50 нови динари и 
секој член кој ќе ja исплати да 
стане и претплатник на списани- 
ето „Историја“. Оваа практика 
доста успешно ja применува Гео- 
графското друштво на СРМ и за- 
тоа му предлагаме и на нашиот 
С ојуз да дон есе таква одлука.

Треба критички да се осврне- 
ме и на кореспонденцијата меѓу 
друштвата на Сојузот и ажурнос-

та во таа смисла. Покрај тоа што 
не се доставуваат до Сојузот го- 
дишните програми за работа и 
копија од записниците на седни- 
ците на раководствата, друштва
та немаат доставено списоци на 
своите членови и 10 друштва cè 
уште не ги доставиле извештаите 
и другата документација од го- 
дишните собранија, иако беа ис- 
пратени 2 ургентни писма лично 
до претседателите на друштвата 
и еден месец се пролонгира одр- 
жувањето на Годишното собрание 
на Сојузот. Тие друштва се во: 
„Куманово, Берово, Кичево, Тето- 
во, Ресен, Делчево, Охрид, Св. Ни
коле, Дебар и Пробиштип. Во из- 
минативе две години Сојузот се 
ангажира и со помош на члено 
вите беа формирани пет нови дру
штва на историчари, кои веќе беа 
споменати.

Бидејќи во скопското друштво 
имаме најголем број членови (пре- 
ку 200), кои живеат и работат во 
сите општини на градот, во раз
ни установи и институции, не е 
можно со сите, како едно друш
тво, да се извршуваат поставени- 
те задачи. Како аргумента можат 
да се наведат повеќе: слаботопри- 
суство на состаноците, несобрана- 
та членарина, немање преглед за 
активностите на членството и сл. 
Поради тоа предлагаме во Друш- 
твото на историчарите на Скопје 
да се оформат неколку секции: 
една што ќе ги опфати историча
рите од научните институции, Фа- 
култетот и ПА, втора од основ- 
ното образование, трета од сред- 
ното образование (наставниците), 
четврта од информативните сред
ства. На тој начин одредени пра- 
шања би се решавале по секци- 
ите, а друштвото пак ќе живее 
и ќе дејствува како целина.
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АКТИВ НО СТА НА ДРУШТВАТА НА ИСТОРИЧАРИТЕ ВО СРМ

Повеќето од друштвата во на- 
шата Република активно дејству- 
ваат во местото каде што се на- 
оѓаат. За таа цел имаат подготве- 
но програми чија содржина е за- 
снована на општите начела на 
Статутот на Сојузот и нивните 
статути — правила. Но има и так- 
ви друштва кои дејствуваат сти
хи ј но, без програма за работа и 
без организационен живот. Такви 
се повеќето од оние 10 кои cè уште 
не ги одржале годишните изборни 
собранија и не доставиле никаква 
документација до Сојузот. Има не- 
колку друштва кои порано биле 
активни, но во последно време, 
за жал, нивната активност вооп- 
што не се чувствува и тоа во: 
Куманово, Струмица, Кичево. Сво- 
јата дејност ja прошируваат, заси- 
луваат и збогатуваат на повеќе 
релации друштвата како целина 
од: Прилеп, Штип, Битола, Скоп- 
je, Гостивар, Гевгелија, Кавадар- 
ци, Титов Велес, и др. Овие дру
штва се чувствуваат дека посто- 
јат и неопходни станале во сре- 
дината и кај општествено-поли- 
тичките фактори. Тоа значи дека 
се избориле за своето место и 
станале потребни на стручен и 
општествен план, така што исто- 
ричарите-претставници на друшт
вата, вклучени се и активно деј- 
ствуваат во органите на ОК на 
СКМ, ОК на ССРНМ, Синдикатот 
и младинските организации во 0 0  
на боречките организации, во ра- 
ботничките универзитети, во дру
штвата за наука и уметност (Би- 
тола и Прилеп) итн. За ваквата 
поставеност на овие друштва се- 
како имаат придонес и ОК на 
ССРН во тие места, кои ги

вклучиле во редовите на своите 
активности.

Активностите на друштвата во 
изминативе две години се одвиваа 
во следново:

— работа во општествено-поли- 
тичките организации;

— изготвување реферати, тим- 
ски предавања на историски теми;

— активност за унапредување 
на наставно-воспитната работа во 
училиштата и тесна соработка со 
заводите за унапредување на об
разованием и воспитувањето;

— вклученост во одбележува- 
н»ето на историските настани и 
Јубилеи во рамките на училиш
тата, општините и Републиката;

— вклученост во организира- 
њето на научните собири за уче- 
ството на родниот крај во НОВ 
(Скопje, Гевгелија, Прилеп, Би- 
тола);

— организирање квиз-натпре- 
вари со учениците на теми од 
поновата историја: Струмица, 
Штип, Битола, Прилеп и др.

— учество во шампионатот на 
знаење „Тито-револуцијa-мир“, Ш И 
и други републички и сојузни нат- 
превари по историја;

— организирање на предавања 
од наши еминентни историчари 
(Гевгелија, Битола, Прилеп, Скоп- 
j e ) ;

— помош на младинската ак- 
ција за археолошки ископувања, 
откривањ е и чуваьье на археолош- 
ките локалитети (Виница);

— вклученост на сите друштва 
во Акцијата „Сите во одбрана и 
заштита“;

— организирање на учеснци 
за Карванот на младите историча-
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ри (Прилеп, Кавадарци, Штип, 
Крушево, Скопје и други);

— организирање предавања на 
историски теми пред учениците 
и граѓаните;

— земање под патронат на дру- 
штвата за одржување на историс- 
ките споменици;

— повеќе друштва имаат вос- 
поставено соработка со стручни- 
те и научните институции (ИНИ, 
Факултетот, музеите, архивите и 
сл.);

— активност на пишување учеб
ничка и друга литература, анга- 
жираност во пишувањето на 
стручните написи, рецензии итн.;

— учество и активност на VII 
и VIII Југословенски симпозиум 
за наставата по историја, семина- 
ри и стручни советувања;

— организирање слободни уче
нички активности по историја во 
основните и средните училишта 
и будење интерес за историското 
минато кај младата генерација;

— повеќето друштва водат пер
манентна грижа за идејното вос- 
питување на своето членство;

— ангажираност во пишување- 
то на монографиите и историјата 
на својот крај (Штип);

— посебна активност друштва- 
та покажаа по повод смртта на 
претседателот Тито во одржува- 
њето предавања, историски часо- 
ви и сл.;

— одржување комеморативни 
седници по повод смртта на Ед- 
вард Кардел» и претседателот Ти
то (скопското друштво).

Земајќи ja  предвид целокупна- 
та работа на друштвата, од сите 
може да го одделиме и да го нс- 
такнеме како наj активно во из- 
минатите 2 години друштвото во 
Штип, поради тоа што во него 
организационо живеат сите него-

ви органи. Друштвото премина на 
колективно раководење. Членари- 
ната е собрана од членството. Се 
води перманентна документација. 
Соработува со Сојузот, со другите 
друштва, со стручните и научни
те институции и со општествено- 
политичките организации. Претсе- 
дателството одржало 11 седници 
со обмислени и содржински днев- 
ни редови. Има изработено годиш- 
ни програми според кои се одви- 
вала целата активност. Исто така, 
има одржано 8 општи конферен
ции со целото друштво, на кои 
се разгледувани стручни, органи- 
зациони, наставни, финансиски и 
други прашања. Во Карванот на 
младите историчари испраќа се- 
која година повеќе учесници. Оваа 
година и началникот на Штабот 
што го раководеше Карванот бе- 
ше од Штип. Друштвото е вклу- 
чеыо во изготвувањето на публи- 
кацијата „Историјата на Штип и 
Штипско“, ко ja се планира да из- 
лезе од печат во 1981 година. Дру
штвото, во соработка со Историс- 
киот музеј од Штип, го уреди и 
издаде јубилејниот број на Збор- 
никот на музе j от, а го подготву- 
ваат и следниот број. Друштвото 
собира документација од НОВ. 
Има членови кои пишуваат учеб- 
ници. Еден член од друштвото е 
член на Редакцијата на списани- 
ето „Настава по историја“. Заед- 
но со Заводот за унапредување на 
предучилишното и основното вос- 
питување и образование, тоа орга- 
низирало пет разговори за проб- 
лематиката на наставата по исто- 
рија (нагледни предавања, за но- 
вите наставни програми, за учеб- 
ниците, за неврзаните земји итн.). 
Друштвото било вклучено во сите 
j у бил ей и историски датуми (со  
реферати, историски часови, при-
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редби и др.). Организирало некол- 
κγ натпревари по историја со уче
ницы и работничка младина од 
„Астибо", „Македонка“, „Макпро- 
мет“ и др. Посебна активност има 
со локалниот печат и радио-ста- 
ницата, давајќи им стручна по- 
мош. Потоа, изготви реферат за 
VII југословенски симпозиум за 
наставата по историја. Членовите 
добиваат повеќе броеви од списа- 
нието „Историја“, „Настава по ис- 
торија“, „ЈИЧ“ и др. Освен овие 
има и други активности. Поради

залагаььето, развиените активнос
ти и успесите во дејствувањето 
предлагаме ова друштво да биде 
прогласено за нај активно во из- 
минативе две години и да даде 
свој делегат за VIII конгрес на 
СДИЈ. Воедно предлагаме прогла- 
сувањето на најдоброто друштво 
во извештајниов период да стане 
традиционално, со тоа што ќе се 
дава награда, признание и слич- 
но, како што ќе одлучи Собра- 
нието.

НЕШТО ЗА НАСТАВАТА ПО ИСТОРИЈА ВО ОСНОВНОТО 
И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Од идната година ќе почне да 
се применува новата наставна 
план-програма по историја во 
основното, а по две години и во 
првиот и вториот клас на сред- 
ното насочено образование. Што 
беше усвоено како програмска 
содржина од општата и национал- 
ната историја немаме намера cera 
да истакнуваме, зашто многу ши
роко се дискутираше за тоа. Са
мо сакаме да ги истакнеме проб- 
лемите кои cè уште постојат пред 
нас и за чие разрешување ќе 
треба да се вложат сериозни на
пори од сите фактори во нашата 
Република, посебно од институци- 
ите на кои основната дејност им 
е работа на историјата или наста
вата по историја.

Според новите југословенски 
концепции за  наставните програ- 
ми, фонд от на часовите по исто- 
рија се намалува и предметот се 
поставува подолу — од петтото 
одделение до вториот клас на сред- 
ното образование. Сегашниот фонд 
на часови од петтото до осмото од

деление останува ист (1, 2, 2, 2). 
Во стручните училишта, во првиот 
клас како досега остануваат два 
часа неделно, додека во вториот 
клас од три се намалува фондот 
на два часа неделно, а во гимна- 
зиите, кои веќе нема да постојат 
како такви, во кои досега имаше 
по три и четири часа неделно во 
третиот и четвртиот клас ќе от- 
паднат сите часови.

Покрај намалувањето на фон- 
дот на часовите, се стеснуваат и 
содржините по некой теми од 
општата и националната историја.

Со новите наставни програми 
по историја ќе имаме извесно рас- 
теретување на учениците, но ос- 
танаа повеќе проблеми кои ќе 
треба да се решаваат на југосло- 
венско ниво. Еве некой од нив:

— иако се работа за извесно 
изедначување на плановите и про- 
грамите по историја на југосло- 
венски план, имаме различии при
стали и решенија во плановите, 
програмите и принципите на пла-
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нирањето на редоследот на προ- 
грамските содржини;

— во врска со наставата по ис
торика општо, cè уште не се реа- 
лизирани заклучоците на Седмиот 
конгрес на историчарите на Југо- 
славија;

— предметот историја не е по- 
ставен на соодветно место во на- 
шиот воспитно-образовен систем. 
Се воведуваат нови предмета кои 
ja „заменуваат“ историјата. Тоа 
се запознавање на општеството, 
историја на цивилизацијата и сл., 
со што се стеснува просторот за 
историското образование на уче- 
ниците;

— принципот на планирање на 
редоследот на програмските содр
жини (линеарниот), со кој се до- 
ведуваат во прашање психолош- 
ките можности на учениците од 
основното образование, за совла- 
дување на материјалот кој им се 
нуди;

— заемната застапеност на ис- 
торијата на нашите народи и на
родности во наставните програми 
по историја, исто така, cè уште 
не е усогласена на ниво на Југо- 
славија што претставува многу 
значај но прашање кое не трпи 
одлагање;

— застапеноста и соодносот на 
политичката, економската и кул- 
турната историја не е како што 
треба и бара постудиозен пристап 
за решавање;

— прашањето за учебниците по 
историја исто така е актуелно 
итн.

Покрај наведените нерешени 
прашања, нашите виши школи и 
катедрите по историја на факул- 
тетите немаат воспоставено тесни

врски и соработка за решавање на 
наставно-воспитните проблеми во 
наставата по историја, прилагоду- 
вајќи ги наставните план-програ- 
ми (кои се хетерогеии) на потре
бите на новото реформирано учи- 
лиште. Посебно прашање претста
вува повоената историја и исто- 
ријата на современото работнич- 
ко движење.

За решавање на овие пробле
ми потребно е поголемо залагање 
не само на стручната служба во 
нашата Република (Заводот за 
унапредување на образованието и 
воспитувањето) туку и другите- 
врвни институции кои се занима- 
ваат со проблемот на историска- 
та наука и наставата по историја: 
MAHY, ИНИ, Катедрата по исто- 
рија на Филозофскиот факултет, 
Педагошките академии и остана- 
тите фактори. Не смееме да ja 
продолжиме досегашната практи
ка во врска со донесувањето на 
нови наставни план-програми по 
историја без оглед за кој степей 
на образование се тие. Посебна 
помош во тој прилог можат да 
дадат Катедрата по историја и 
ИНИ, со своите научни работни- 
ци, специалиста за одредени пе- 
риоди од историјата.

Благодарам.

1. XI 1980, МАВРОВО 

Претседавач

на Претседателството на Сојузот 
на друштвата на историчарите 

на СРМ
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