
Методија МАНОЈЛОВСКИ

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А '

на објавени трудови на професорот д-р Воислав Кушевски

1955

1. За некой методски недостатоци на учебниците по историја за осмо- 
летките и долните класови на гимназиите. — Просветно дело (Скоп- 
je) XI/5—6 (1955), 311—321.

1960

2. Матурски импресии. — Просветно дело XVI/5—6 (1960), 304—305.

1962

3. 11 октомври 1941 година во наставата по историја во нашите учи- 
лишта. — Просветно дело XVIII/1—2 (1962), 45—56.

4. Настала о 11 октобру 1941 године. — 4 јул лист Савеза удружења 
бораца Народноослободилачког рата Југославије (Београд 1/4 и (во 
продолжение) бр. 5 (1962).

1963

5. Осврт врз училишните радио — емисии по предметот запознавање на 
општеството и историја.— Просветно дело XIX/5—6 (1963), 310—313.

6. Историја за VIII отделение. Скопје, „Просветно дело' 1963, 239 (Во 
коавторство со Јордан Димевски).

1964

7. Од пештера до современ стан — скица за школ ска радио — емисија 
по предметот запознавање на општеството за V одделение. — Прос^ 
ветно дело ХХ/9—10 (1964), 522—530.

1965

8. Опис на штитот на Ахила во XVIII-тата песна на Илијадата — при
мер на обработен наставен материј ал со помош на текст методата. — 
Историја (Скопје) 1/1 (1965), 65—75.
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9. Кон прашањето за единствениот југословенски учебник по историја.
— Историја 1/1 (1965).

10. Историска читанка за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело“ 1964, 
292 (Во коавторство со Јордан Димевски).

1966

И. Каква е состојбата и какви се потребите од нагледни средства за 
наставата по Народноослободителната војна и Народната револуција.
— Историја I I / l—2 (1966), 185—189 (Во коавторство со Јордан Ди
мевски).

12. ćurić H(ajrudin), Metodika i tehnika pisanja referata i domaćih ra
dova iz istorije. Sarajevo 1965. — Историја I I / l—2 (1966), 189—195.

1967

13. Некой аспекти на образовно-воспитното значење на одделни содр- 
жини од историјата на Народноослободителната војна и Народната 
револуција во историската настава. —-Историја Ш /1 (1967), 103—120 
(Во коавторство со Славка Фиданова).

14. Личноста на Ленин застапена во наставната програма и во учебни- 
ците по историја. — Историја III/2  (1967), 149—155.

15. По повод годинешниве семинари за наставниците-историчари орга- 
низирани од заводите за школство во Куманово, Битола и Берово.
— Историja Ш /2 (1967), 116—121.

16. Дваесетгодишнина од дипломирањето на првата генерација на ви- 
шиот наставен кадар по ослободувањето. — ,Д1росветно дело“ XXIII/ 
1—2 (1967), 106—108.

17. За ползување на семејниот портрет на Уљанови од 1879 година во 
наставата по историја во основното училиште. — Настава по исто- 
рија, Pouk zgodo vine, Настава историје, Nastava povijesti (Zagreb) 4

(1967/68), 19—26.
18. За ползувањето на семејниот портрет на Улјанови од 1879 година 

во наставата по историја во основного училиште. — Просветно 
дело ХХШ /7—8 (1967), 414-424.

19. Настава историје у гимназији и учитељској школи — Збориик 
стручно-методских радова. Београд 1966. — Историја Ш /2 (1967), 
176—179.

20. Препродаваните истории в школе (Москва) 2 (1966). — Историја Ш /1 
(1967), 173—177.

21. Обиди за поставувањето на македонското прашање пред Друштво- 
то на народите. — Историја Ш /2 (1967), 53—73.

1968

22. Околу застапеноста на историјата на македонскиот народ во учеб- 
ниците по историја за училиштата од II степей што се во употреба 
во другите републики. — Историја IV/1 (1968), Ш —124.
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23. Еден недостаток на програмите за наставата по историја во VIII 
одделение на основните училишта во CP Македонија. — Pouk zgodo-

vine 2 (1968/69), 11—14.
24. Македонија пред Друштвото на народите. Скопје, „Светлини на 

минатото“ 1968, 30.

1969

25. Историографијата на НОБ и наставата по историја. — Историја 
V /l (1969), 149—159.

26. Делото на ѓорѓе Андреевиќ — Кун „Свидетели на стравотијата“ на 
часовите по Народноослободителната војна. — Историја V/2 (1969), 
129—136.

27. Неисцрпен вруток на родољубие — Два примера за негување на 
борбените традиции од Народноослободителната борба во Скопје 
низ наставата по историја. — 13 Ноември — лист на Здружението 
на борците од Народноослободителната војна во Скопје (Скопје) 
(1969), 13.

28. Од работата на институтите за усовршување на наставниот кадар 
во Советскиот Сојуз. — Историја V /l (1969), 208—212.

29. Нека искуства педагошко-методског образована студената историј- 
ске трупе на Филозофском факултету у Скопју. — Pouk zgodo vine 
2 (1969/70), 1—6.

30. Реагирањето на Друштвото на народите на револуционерната си
туация во врска со поставувањето на некой национални и мал- 
цински прашања во периодо/т од 1920 до 1922 година. — Историја 
V/2 (1969), 62—76.

31. Историска читанка за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело'4 
1969 (Второ издание/ /Во коавторство со Ј. Димевски).

32. И. И. Сукневич, Методика формирования исторических представле
ния и понятий у учащихся IV класов. Москва 1968. — Историја 
V/2 (1969), 220—223.

33. Zgonik Mavricij, Zgodovina v sodobni soli. Ljubljana 1968. — Исто- 
рија V/2 (1969), 219—220.

1970

34. Устоличувањето на Госпосветското Поле — пример на работа со 
историски документ во I клас на гимназиите. — Историја VI/2 
(1970), 268—276.

35. Од работата на институтите за усовршување на наставниот кадар 
во Советскиот Сојуз. — Pouk zgodovine 4 (1969/70), 60—62.

36. Некой искуства од педагошко-методското образование на студенти- 
те од Историеката трупа на Филозофскиот факултет во Скопје. — 
Историja VI/1 (1970), 195—204.

37. Петициите на „српско малцинство44 од Егејска Македонија, упатени 
во 1925 година во Друштвото на народите и нивната судбина. — 
Историја VI/2 (1970), 126—139.
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38. Историја за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело" 1970, 250 
(Второ издание/ /Во коавторство со Ј. Димевски).

39. Историска читанка за VUI одделение. Скопје, „Просветно дело“ 
1970 (Трето издание/ /Во коавторство со Ј. Димевски). .

40. Historia për klasën VIII. Slikup, „Prosvetno dello” 1970 (во коавтор
ство со J. Димевски).

4L Libër Lehimi Historik për klasën VIII. Shkup, „Prosvetno dello” 1970 
(Во коавторство со Јордан Димевски).

42. Tarih — ilkokullarin VIII siniflari icin. Üsküp, „Prosvetno delo” 1970) 
(Во коавторство со Јордан Димевски).

1971

43. Како сме се запознале со „Интернационалата“ — химна на меѓу- 
народниот пролетеријат — во средношколската настава по истори- 
ја  — Pouk zgodovine 3 (1970/71), 23—29.

44. Како сме се запознале со „Интернационалата“ — химната на ме- 
гународниот пролетариат во средношколската настава по истори- 
ja  — Историја VII/1 (1971), 268—276.

45. За што се договори ja  југоеловенските и полските историчари. — Ис- 
торија VII/2 (1971), 250—254.

1972

46. The Macedonian Question and the League of Nations. — Macedonian 
Review (Skopje) Vol. II 1 (1972), 35—40.

47. Од активноста на дипломацијата на Кралството на Орбите, Хрва- 
тите и Словенците, Бугарија и Грција во врска со покренувањето 
на македонското прашање првите години по стапувањето во сила 
на Пактот на Друштвото на народите. — Историја VIII/2 (1972),

127—137.
48. О rezultatima i problemima osposobljavanja studenata Filozofskog 

fakulteta u Skopju za primenu obrazovnog radija sa posebnim osvr
tom na iskustva Istorijske grupe. — Radio u školi — Jugoslovensko 
savetovanje о obrazovanju putem radija. Ohrid (1972), 97—103.

49. О čuvanju fonda radio — školskih emisija. — Radio u Školi — Ju
goslovensko savetovanje о obrazovanju putem radija. Ohrid (1972), 
140—141 (diskusija).

'50. За резултатите и искуствата од методското оспособување на сту- 
дентите од Историската трупа на Филозофскиот факултет во Скопје 
за примената на училишното радио во наставата. — Историја 
VIIÏ/2 (1972), 281—288.

51. За некой предности од ползувањето на уметничката и научно-по- 
пуларната литература во наставата по историја при обработката 
на одредени историски поими. — Prvi jugoslovenski simpozium о 
nastavi istorije. Novi Sad 1972, 193—204 (Во коавторство со Дамјан 
Лепчевски).

52. Кон прашањето за изборот и користењето на портретот Годе Дел
чев во наставата по историја. — Историја VIII/1 (1972), 225—231,
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53. Историја за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело“ 1972 (Трето 
издание/ /Во коавторство со J. Димевски).

54. Roberta Štrauss Feuerliht, Zivko from Yugoslavia. Kew York 1971. 
— Историја VIII/1 (1972), 276—281.

55. Трите јубилеи. — Историја VIII/1 (1972)/ /Редакциски дапис по по
вод 60-годипхниот јубилеј на проф. Љубен Лапе, проф. Димче Кодо 
и Димче Стојанов— Мире).

1973

56. Поставувањето на македонското прашање пред Друштвото на на- 
рндите — Nastava povijesti 1 (1973), 27—33.

57. Улогата /на наставникот по историја во марксистичкото образова
ние и воспитување. — Историја IX/1 (1973), 163—172.

58. Личноста на Годе Делчев во наставата по историја — некой ди- 
дактички опсервадии. — Материјали од симпозиумот одржан на 
8, 9, 10 ноември 1972 година во Штип по повод 100-годишнината од 
раѓањето на Годе Делчев. Скопје 1973, 327—338.

59. Некой прашања од националните и југословенските содржини во 
наставните програми по историја. — Историја IX/2 (1973), 379— 
38.8.

60. Историја за I клас гимназија. Скопје, „Просветно дело" 1973, 263 (Во 
коавторство со Ј. Димевски, Т. Панговски и Д. Беличански).

61. Историска читанка за VIII одделение. Скоп je, „Просветно дело“ 
1973 (Четврто издание/ /Во коавторство со J. Димевски).

62. Живко од Југославија од Роберта Штраус Фоерлихт. Њу Јорк 
1971 г. — Починка (подлисток на „Нова Македонија“) Скопје, бр. 
116 од 21. VII и бр. 117 од 26. VII 1973, с. 28—29 во продолжение 
објавено по повод 10-годипшината од Скопскиот земјотрес од 26. 
јули 1963 г.).

63. В. О. Пунский, Формирование у школьников пониманиа закономер*- 
ности исторического процеса. Москва 1972. — Историја IX/1 (1973), 
212—218.

.64. А. А. Вагин, Методика обучении истории в школе. Москва 1972. — 
Историja IX/2 (1973), 439—442.

65. Л. Н. Боголюбов, Е. А. Израилович, Н. В. Попов, И. П. Рахманова, 
Методическое пособие по новейшей истории — Пособие для учителей 
Москва 1972. — Историја IX/2 (1973), 442—446.

66. Методија Соколовски — наш истакнат филолог — ориенталист, ис- 
торичар и оиштествен работник (по повод 60-годишниот јубилеј). 
— Историја IX/2 (1973), I—VIII.

67. Дд< Трифун Грековски. — Историја IX /1 (1973), 279—282 (Мемориа
лен напис).

1974

68. Некой прашања околу реализацијата на воспитно-образовните за
дачи при обработката на Ι-το заседание на АСНОМ во наставата 
по историја. — Историја X /l 309—316 (1974),

2 Историја
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69. Некой прашања во врска со изработувањето на историските кар
ты. — Историја Х/1 (1974), 341—353.

70. Костадин Делиниколов. — Историја Х/1 (1974), Меморијален на- 
пис).

71. Осврт врз кдејно-воспитната страна на одделни наставни содржи-
ни од историјата на Ослободителната војна и Револуцијата — на 
примерот на Востаничката 1941 година. — Историја Х/2 (1974),
457-463.

72. На Манастйрскиот пат — Една дописка од Солунскиот фронт од 
Херберт Кори во американского списание „The National Geogra
phie Magazine” — Историја Х/2 (1974), 377—418 (Во коавторство со 
Предраг Кушевски).

73. Историја за I клас на средното образование (за гимназиите). Скоп- 
je, „Просветно дело'' 1974 (Во коавторство со Ј. Димевски, Т. Пан- 
говски и Ц. Беличански).

74. Историја за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело” 1974 (Чет- 
врто издание/ /Во коавторство со Ј. Димевски).

75. Pablo de Azearate, La Société des Nations et la Protection des Mi
norités. Geneve 1969. — Историја Х/2 (1974), 543—549.

76. Настава историје. — Историја Х/2 (1974), 549—552.
77. По повод 20-тиот број на „Историја“. — Историја Х/2 (1974), 3—4 

(Редакциски напис).
78. Личноста на Годе Делчев во наставата по историја — некой дидак- 

тички опсервации. — Настава историје 4 (1974), 208—217.

1975

79. Преглед на појавата и развитокот на соколството во Вардарска Ма
кедонка. — Прилози за историјата на физичката култура на Ма
кедонка (Скопје) 1/1 (1975), 51—65.

80. Историска читанка за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело“ 
1975 (Петто издание/ /Во коавторство со Ј. Димевски).

81. Neka pitanja nacionalnog i jugoslovenskog sadržaja u nastavnim pro
gramima istorije. — Nastava povijesti 1 (1975), 56—61.

82. Mihailo Apostolski. — Enciklopedija fiziČKe kulture (Zagreb) I (1975).
83. Libër ieximi historik për klasën VIII. Shkup, „Prosvetno dello” 1975 

(Во коавторство со J. Димевски).
84. Historia për klasën VIII. Shkup, „Prosvetno dello” 1975 (Во коав

торство со J. Димевски).

1976

85. Историја за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело” 1976 (Петто 
издание/ /Во коавторство со Ј. Димевски).

1977

86. Архивски податоци за првите соколски друштва во Македонија и 
Косово (1909—1911). — Прилози за историјата на физичката култу
ра на Македонија Ш /З (1977), 115—131.
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87. Некой согледувања за местото на I-το заседание на АСНОМ како 
образовно-воепитна содржина и за методскиот пристап кон нејзи- 
ната обработка во наставата по историја. — АСНОМ—остварување 
на идемте за создавање на македонската држава. Материјали од 
Симпозиумот одржэ^н од 23—25 октомври 1974 година во Скоп je по 
повод 30-годишнината од АСНОМ. Скопје, MAHY, 1977, 471—483.

88. Историја за I клас на средното образование (за гимназиите). Скоп- 
je, „Просветно дело“ 1977, 236 (Во коавторство со Ј. Димевски, Т. 
Панговски и Ц. Беличански).

89. Историја за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело“ 1977, 196 
(Шесто издание; /Во коавторство со Ј. Димевски).

90. Историска читанка ззц VIII одделение. Скопје, „Просветно дело“ 
1977, 263 (Шесто издание/ /Во коавторство со Ј. Димевски).

91. Historia për klasën VIII. Shkup, „Prosvetno dello” 1977,, 192 (Botimi 
i katërt /  (Во коавторство со J. Димевски).

92. Libër leximi historik për klasen VIII. Shkup, „Prosvetno dello” 1977, 
257 (Botimi i tretë/ /Во коавторство со J. Димевски).

1978

93. Historia për klasën I të shkollave të mesme (për gjimnaze), Shkup, 
„Prosvetno dello” 1978, 284 (Во коавторство со J. Димевски, T. Пан
говски и Ц. Беличански).

94. Tarih ortaögrenimin (lise) sinif I. Üsküp, „Prosvetno delo” 1978, 311 
(Во коавторство со J. Димевски, Т. Панговски и Д. Беличански)

95. On The Monas tir Road — by Herbert Cory (Соопштение во коавтор
ство со П. Кушевски) — Macedonian Review 2 (1978), 166—176.

96. Бугарскиот окупатор на традиционалната народна прослава во с. 
Разловци на 3 јуни 1944 година. — Зборник: Македоиија во Источна- 
та криза (1875—1881), Скопје, MAHY, 1978, 693—700.

97. Љубен Лапе. Годишен зборник на Филозофскиот факултет (Скопје) 
4 (1978), 9—16 (Посветен на академикот и професорот Љ. Лапе по 
повод неговото пензионирање).

1979

98. Историја за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело“ 1979. (Во ко
авторство со Ј. Димевски).

99. Кон можностите за користење на портретната пластика од Народно- 
ослободителната војна и Револуцијата во наставата по историја. 
— Историja XV/2 (1979), 177—190.

100. Historia për klasën VIII filore. Shkup, „Prosvetno dello” 1979, 169 
(Во коавторство со J. Димевски).

1980

101. Tarih ilkokullarin VIII siniflar icin. Üsküp, „Prosvetno delo” 1980, 182 
(Во коавторство со J. Димевски).

102. Историја за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело“ 1980, 180 (Вто
ро издание/ /Во коавторство со Ј. Димевски).

2*
19



103. Историја за I клас на средното образование (за гимназиите). Скоп je, 
„Просветно дело" 1980, 236 (Во коавгорство со J. Димевски, Т. Пан- 
говски и Ц. Беличански).

104. За местого на Титовата личност во наставата по историја. — Исто
рика XVI (вонреден број /  1980), 137—149.

105. Можностцте за користењего на вајарските дела и спомениците за 
Народноослободителната војва и Револуцијата во наставата по ис
торика (I) — И сгори ja  XVI/1 (1980), 235—252.

106. Можностите за користењего на вајарските дела и спомениците за 
Народноослободителната војна и Револуцијата во наставата по ис- 
торија (II) — И сгори ja XVI/2 (1980), 145—162.

1981

107. Традшдионалните револуционерни мотиви во ликовното творештво 
за Народнослободителната војна и Револуцијата во Македонија и 
нивната дидакшчка вредност. — Историја XVII/1 (1981), 243—261.

108. Historia për klasën VIII fillore. Shkup, „Prosvetno dello” 1981, 170 
(Botimi II) (Во коавгорство со J. Димевски).

1982

109. Иеторија за VIII отделение. Скопје, „Просветно дело" 1982, 182 (Тре- 
то издание) (Во коавгорство со Ј. Димевски).

20


