
Општа желба е во учебничка- 
та литература да им се посвети 
поголемо внимание на содржини- 
те за придонесот на народите на 
Југославија и Полска во светска- 
та наука и култура, потоа на нај- 
новата историја на полскиот на
род и југословенските народи и 
народности, на Втората светска 
војна на учеството и придонесот 
во антифашистичката војна како 
и на повоената изградба на даете 
социјалистички држави.

Југословенската работна тру
па беше срдечно дочекана и за 
цело време на престојот во Вар
шава и се укажуваше секое вни
мание. И покрај преголемата за- 
фатеност со работата, таа имаше 
можност да ja разгледа Варшава 
со нејзините знаменитости и кул- 
турно-историски споменици кои 
зборуваат за богатата историја и 
херојска борба на полскиот на
род за слобода и независност.

Тугословенската работна трупа 
ja посети и југословенската амба- 
сада во Варшава^ залознавајќи ги 
нашите дипломатски претставници

со разговорите и договорените ста 
вови во врска со проблематиката 
која се третираше.

На заседанието со задоволство 
беше констатирано дека средба- 
та и работата на југословенско 
-полската комисија во Варшава 
се одвиваше во духот на заемное 
то разбирање и традищюналното 
југословенско-полско приj ателство 
кое води сеопшта југословенско 
-полска соработка.

На крајот од работата прет- 
ставниците на Југословенско-пол- 
ската комисија потпишаа заеднич 
ки протокол во кој се изнесени 
резултатите од работата на за
седанието и најважните задачи 
па даете страни во врска со ана- 
лизите на учебниците и другата 
помошна литература по историја 
и географија и нивното натамош- 
но усовршување. Беше договоре
но наредното заседание на Југос- 
ловенско-полската комисија да 
се одржи в Qi 1985 година во Jy- 
гославија.

Наум ДИМОВСКИ

ПРОМОЦША НА ПУБЛИКАЦИ JATA ДОКУМЕНТИ ЗА БОРБА- 
ТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ЗА CAMOCTOJHOCT И ЗАНА- 

ЦИОНАЛНА ДРЖАВА“

Во организации а на Ректоратот 
на Универзитетот „Кирил и Ме
тод^" и на здружените македон
ски издавачи „Македонска 1ши 
га", ,Култура" „Мисла" и „Наша 
книга" на 26 октомври 1981 годи
на во просториите на Ректоратот 
свечено беше промовирана дао- 
томната публикација „Документа 
за борбата на македонскиот на
род за самостојност и за нацио- 
нална држава", дело на совреме- 
ната македонска историографија.

На овој свечен чин присуст- 
вуваа бројни општествено-поли- 
тички, културни и научни работ- 
ници на СР Македонија, меѓу кои 
и Ангел Чемерски, Љупчо Арсов; 
Благоја Талески, Благо j Попов,
Боро Денков и др.

Промоцијата ja отвори ректо- 
рот на Скопскиот универзитет, 
прсф. д-р Јован Стојановски, а за 
значењето на оваа репрезентатив
на публикација зборуваше Димче 
Беловски.

Димитар ДИМЕСКИ

285


