
ОД РАБОТАТА НА XIV-TO ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА CÖJY30T НА 
ДРУШТВАТА НА ИСТОРИЧАРИТЕ НА CP МАКЕДОНИЈА

Четиринаесеттото годишно со
брание на Сојузот на друштвата 
на историчарите на СРМ се одржа 
на 31. X, 1 и 2. XI 1980 година во 
Маврово. Во присуство на делега- 
тите од друштвата на историча
рите од Републиката и гостите, 
собранието го отвори претседате- 
лот на Сојузот на друштвата на 
историчарите на СРМ, Наум Ди- 
мовски. Потоа присутните делега
та и гости со едноминутно мол- 
чење му оддадоа почит на друга- 
рот Тито.

По изборот на работайте тела 
— работно претседателство во со
с т а в  академикот Љубен Лапе, 
Грозда Чингова, д-р Глигор Тодо- 
ровски и Исмаили Шефкет; двај- 
ца записничари и двајца оверува- 
чи на записникот, собранието поч- 
на со работа во И часот на 31. 
X 1980 година. Претседателот на 
Општинското собрание на Гости- 
вар Џемаил Муареми, претседате
лот на Сојузот на историските 
друштва на Југославија академи
кот Али Хадри и делегатот на 
Републичката конференција на 
ССРНМ д-р Иван Катарциев ги 
поздравија гостите и делегатите и 
му посакаа на собранието успеш
на работа.

Според предложениот дневен 
ред на првиот ден од работата на 
собранието беа поднесени три ре
ферата: 1. Мавровско-гостиварски- 
от крај во НОВ 1941—1944, 2. Брс- 
јачката буна од д-р Ристо Поп- 
лазаров и 3. Области и населби 
зафатени со исламизацијата и ет- 
ничките карактеристики на исла- 
мизираните М акедонци од д-р Ни- 
јази Лиманоски. Во дискусијата 
по рефератите учествуваа: д-р Гли

гор Тодоровски, Муни Фида, Исак 
Тршани, Хусейн Самит, Стево Ка- 
рески, Тодор Миланов, Васил Јо- 
тевски, д-р Иван Катарциев, д-р 
Александар Матковски, Ангелко 
Лозановски, д-р Владо Картов, д-р 
Нијази Лиманоски, д-р Ристо Поп- 
лазаров, акад. Љубен Лапе и акад. 
Александар Христов. Дискусијата 
се водеше по сите реферата. Се- 
пак централно место имаше рефе- 
ратот на д-р Нијази Лиманоски. 
Toj побуди големо интересирање. 
Беа поместени повеќе прашања 
како што се: актуелноста на про- 
блемот на исламизацијата во Ма
кедонка, времетраењето, интен- 
зитетот, средствата на истата, по- 
требата од марксистичко-дијалек- 
тички приод во истражувањето и 
обработката на ова прашање, кри- 
тички осврт на изворите и лите- 
ратурата, потребата од анализа и 
синтеза и сл. Повеќе од диску- 
тантите сметаа дека треба да се 
организира посебен симпозиум за 
ова прашање.

Уште во почетокот на вториот 
ден од работата на собранието 
беа избрани следните комисии: 
Кандидациона комисија во сос
тав: Тодор Трајановски, Цвета 
Здравева и Јосиф Милчески; Be- 
рефикационата комисијаво состав: 
Иван Маневски, Данчо Тошев и 
Л4уни Фида; Изборна комисија во 
состав: м-р Драган Велков, Вељо 
Деловски и Дукадин Камшиков- 
ски. Потоа беа поднесени извеш* 
таите за двегодишната работа на 
Претседателството и на целиот 
Сојуз, на самоуправната општест- 
вена контрола, на Судот на честа 
и на Редакцијата на сп. Историја. 
Во дискусијата по извештаите зе-
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доа учество повеќе делегаты й 
гости.

Проф. д-р Христо Андонов По- 
лјански во својата дискусија под- 
влече дека Сојузот во изминатиот 
период бил активен, извештаите 
се многу добро цодготвени. Toj да- 
де предлог идното Претседателст- 
во на Сојузот да формира коор- 
динационен одбор, кој ќе ja под- 
готви прославата на јубилејот на 
Сојузот и ќе преземе мерки за 
одржување на конгрес на маке- 
донските историчари.

Во дискусијата по извештаите 
и за активноста на Сојузот во ид- 
нина учествуваа и Радослав Ги- 
новски, м-р Никола Чинго, Живко 
Степановски, Киро Трпковски, На
ум Димовски, Спаска Младеновиќ, 
Јован Кочанковски и д-р Петар 
Стојанов. Тие се задржаа и на 
едно од најактуелните прашања 
поврзано со наставата и настав- 
ниците по историја во училишта- 
та за средно образование во Ре- 
публиката, односно за можноста 
дел од веке вработените настав
ницы по историја да останат без 
работа поради намалување бројот 
на часовите по историја и поради 
оспорувањето на правото истори
чари да го предаваат предметот 
Марксизмот и самоуправувањето. 
Сите горенаведени дискутанти сме- 
таа дека треба да се формира ед- 
на делегација, ко ja ќе ги земе во 
предвид овие дискусии и образло- 
жувања на годишното собрание 
и од името на Сојузот на дру- 
штвата на историчарите на СРМ 
ќе ги посети и ќе ги запознае со 
тој проблем Републичката заедни- 
ца за насочено образование, Со- 
цијалистичкиот сојуз на ССРНМ 
и други факторы во Републиката. 
Беше усвоен предлогот оваа деле-

гација да ja сочинуваат: акад. Ми- 
хаило Апостолски, акад. Љубен 
Лапе, акад. Александар Христов, 
Наум Димовски, м-р Никола Чин
го, д-р Глигор Тодоровски, д-р 
Бранко Панов и Живко Степа
новски.

Д-р Глигор Тодоровски предло
жи да се испита можноста за од- 
ликување на списанието Истори- 
ја и Сојузот на друштвата на 
историчарите на СРМ. Потребно 
е да се засили и соработката на 
нашиот Сојуз со другите сојузи 
во СФРЈ, како и со слични друш- 
тва во странство. Апелираше до 
историчарите во СРМ да се ин- 
тересираат и повеќе да се прет- 
платуваат на Гласникот на ИНН. 
Потребно е членовите на Со^зот 
подетално да се информираат за 
учеството на нашите историчари 
на научните собири во земјата и 
во странство. Д-р Ристо Попла- 
заров исто така зборуваше за со
работката на Сојузот со слични 
сојузи и друштва во странство.

Киро Трпковски зборуваше за 
потребата на Катедрата по исто- 
рија на Филозофскиот факултет 
во Скоп je повеќе да биде заста- 
пена најновата и современата ис- 
торија.

Д-р Петар Стојанов апелираше 
Сојузот и друштвата во Републи
ката да се вклучат во прославата 
на 40-годишнината од почетокот 
на НОБ во Југославија.

М-р Димитар Мицевски го за- 
позна собранието со издавачката 
дејност на „Просветно дело“, во 
ко ja е предвидено публикување 
на популарни историски публика
ции. Првото коло веќе излезе од 
печат.

Извештаите беа едногласно ус
воены. Исто така беа усвоени и 
измените во Статутот на Сојузот
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и во годишната програма за рабо- 
тата на Сојузот. На предлог од 
Претседателството на Сојузот на 
друштвата на историчарите на 
СРМ, цената на списанието Исто- 
рија да се покачи за 50%, собра- 
нието едногласно го прифати.

Потоа се премина на избор на 
нова управа на Сојузот и Редак
ции а. За членови на Претседател
ството на Сојузот на друштвата 
на историчарите на СРМ беа пред- 
ложени и едногласно избрани:

1. д-р В ладо Ивановски, ИНИ, 
Скоп je

2. д-р Димитар Димески, Фило- 
зофски факултет, Скоп je

3. д-р Нијази Хаџи Хамза, Пе
дагогика академија, Скоп je

4. м-р Даринка Пачемска, Фи- 
лозофски факултет, Скопје

5. Нуфре Јовановски, Гостивар
6. Фоте Мацев, Бито л а
7. Иван Маневски, Скоп je
8. д-р Владо Картов, Правей 

факултет, Скопје
9. Надежда Цветковска, ИНИ, 

Скоп je
10. Кирил Цацков, Штип
И. Соња Ветероска, Тетово
12. Стево Николов, Титов Велес
13. Милан Стојковски, Прилеп
14. Јакуп Мерсимовски, Струга
15. д-р Симо Младеновски, ИНИ, 

Скоп je

Во Од борот за огаптествена кон
трола беа предложени и избрани:

1. проф. д-р Александар Апо
столов, Филозофски факултет, 
Скоп je

2. д-р Александар Матковски, 
ИНИ, Скоп je

3. Блаже Настев, Кавадарци

Во Судот на честа:
1. д-р Орде Ивановски, ИНИ, 

Скоп je
2. Славчо Младеновски, Берово
3. Никола Трпков, Радовиш
За членови на Редакцијата на 

сп. Историја беа предложени и 
избрани:

1. доц. д-р Христо Меловски, 
Филозофски факултет, Скоп je

2. Наум Димовски, Скоп je
3. д-р Растислав Терзиоски, 

ИНИ, Скоп je
4. Али Вишко, Педагошка ака- 

демија, Скоп je
5. м-р Никола Чинго, Факултет 

за безбедност, Скоп je.
За претседател на Претседател

ството на Сојузот на друштвата 
на историчарите на СРМ со едно- 
годишен мандат беше предложен 
д-р Владо Ивановски, научен со
ветник во ИНИ, Скопје, за главен 
и одговорен уредник на сп. Исто- 
рија повторно д-р Христо Мелов
ски, за секретар на Редакцијата 
повторно м-р Даринка Пачемска. 
Овие редлози беа едногласно при- 
фатени.

На крајот акад. Љубен Лапе 
од името на сите делегати и гос
ти им се заблагодари на дома- 
ќините, односно на членовите на 
Друштвото на историчарите во 
Гостивар, за одличната организа- 
ција и топлиот прием.

Во текот на дводневниот прес- 
тој во Маврово делегатите и гос
тите на собранието ги посети ja и 
познатите бачила на Бистра, спо- 
меникот во село Трница и хидро- 
централата Маврово.

Даринка ПАЧЕМСКА

295


