
ОД РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ДРУШТВАТА 
НА ИСТОРИЧАРИТБ НА С Р МАКЕДОНИЈА 

(30 ГОДИНИ ОД ФОРМИРАЊЕТО 1952-1982)
XV-TO ЈУБИЛЕЈНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА C0JY30T НА ДРУШ
ТВАТА НА ИСТОРИЧАРИТБ НА СРМ. ОСВРТ НА РАБОТАТА НА ПРЕТ- 
СЕДАТЕЛСТВОТО НА C0JY30T НА ДРУШТВАТА НА ИСТОРИЧАРИТБ 

НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 3. XI. 1980 ДО МАРТ 
1983 ГОДИНА

Во 1982 година се наврпшја 
30 години од формирањето на С о  
јузот на друштвата на историча 
рите на CP Македонија. Истори- 
ското друштво на HP Македонија 
е формирано на 23 XI 1952 годи
на, со што за првпат во животот 
на македонскиот народ доаѓа до 
формирање на слободна организа 
ција на македонските стручњаци 
со единствена дел за брзо и ефи- 
касно уналредување на историска- 
та наука. Во овој 30-годишен пе 
риод СДИ на СРМ прерасна во 
масовна општествена организаци- 
ја, ко ja како организиран дел на 
ССРНМ, во неговите рамки и во 
рамките на Сојузот на друпггвата 
на историчарите на Југославија 
дејствува и ги остварува опште- 
ствените задачи и акции.

Овој јубилеј го прославуваме, за 
првпат без човекст, кој беше на 
чело на КТО, кој ja поведе заед* 
ничката борба против фашистич- 
ките окупатори за здобивање на 
национална и социјална слобода, 
најголемиот син на југословенски- 
те народи и народности — друга- 
рот Јосип Броз Тито. Јубилејов го 
прославуваме без Тито, но со не- 
говите пораки за заедништвото, 
братството и единството, за само
управна, социјалистичка и неврза- 
на Југославија.

*

Извештајов го опфа&а периодот 
од XIV-TO годипшо собрание (одр- 
жано на 31. X и 1 и 2 XI 1980 го
дина во Маврово) до денес. На 
XIV-TO годишно собрание беше из
брано Пр етседателств о од 15 чле- 
нови и претседател. Во Претседа- 
телството беа избрани следните 
другарки и другари: д-р В ладо 
Ивановски, претседател, и члено- 
вите д-р Димитар Димески, д-р 
Нијази Хаџи Хамза, м-р Даринка 
Пачемска, Иван Маневски, Надеж
да Цветковска, д-р Владо Картов, 
д-р Симо Младеновски, сите од 
Скопје, Нуфре Јовановски од Гос- 
тивар, Фоте Мацев од Битола, Ки- 
рил Цацков од Штип, Соња Ав
рамов ска од Тетово, Стево Нико- 
лов од Титов Велес, Милан Стој- 
коски од Прилеп и Јакуб Мерси- 
моски од Струга. Почесен и дожи- 
вотен претседател на Претседател- 
ството на Сојузот е академик 
проф. Љубен Лапе.

Во Одборот за општествена кон 
трола беа избрани: д-р Алексан- 
дар Апостолов, професор на Фило- 
зофскиот факултет во Скопје, д-р 
Александар Матковски, научен со
ветн и к  во И нститутот за нацио
нална историја — Скопје и Блаже 
Настев од Кавадарци.
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Во Судот на честа беа избрани: 
д-р Орде Иваноски, научен совет
ник во Институтот за национална 
историја — Скопје, Славе Младе- 
новски од Берово и Никола Тр- 
пков од Радовиш.

Во Редакцијата на списанието 
„Историја“ беа избрани: д-р Хрис
то Меловски, Наум Димовски, д-р 
Растислав Терзиоски, Али Вишко 
и м-р Никола Чинго, сите од 
Скопје. За главен и одговорен 
уредник е избран д-р Христо Ме- 
ловски, а за секретар м-р Даринка 
Пачемска.

*

Прифаќајќи ja безрезервно Ти- 
товата порака за колективно рако- 
водеьье, за првпат, од последното 
Годипшо собрание што се одржа 
во Маврово и нашиот Сојуз по
мина на избор на претседател со 
едногодишен мандат.

Тргнувајќи од оваа новина, не- 
посредно по конституирањето на 
Претседателството, главна и основ- 
на задача на Сојузот беше да го 
усогласи новиот Статут (усвоен на 
Годишното собрание во Маврово) 
со барањата што се наложи ja со 
преминувањето на колективно ра- 
ководство и претседател со едно
годишен мандат. Без овие изме
ни не можеше да го регистрираме 
нашиот Сојузот во РСВР. Речиси 
нецело првите два-три месеци Прет 
седателството на Сојузот беше це
ло сно окупирано со проблемот за 
регистрирање, а тесно поврзано со 
тоа и со и зм ен ите што требаш е 
да се извршат со новиот Статут. 
Новиот Статут, кој беше доофор- 
муван во Републичката конферен- 
ција на ССРНМ, во рамките на 
Секцијата за активности на оп- 
штествените организации, беше ус

воен на Годишното собрание на 
СДИ на СРМ што се одржа на 
11. XII 1981 година во Скоп je. 
Според новиот Статут, се укина 
Секретаријатот, а Годишното соб
рание да се одржува секоја годи
на, а на истото да се врши само 
избор на нов претседател. Инаку, 
во целина, организационата струк
тура на Сојузот си остана иста 
онаква, каква што беше порано. 
Во овој период функцијата прет
седател на Сојузот ja вршеа: д-р 
Владо Ивановски (во периодот од
3. XI 1980 до 11. XII 1981 година) 
и м-р Даринка Пачемска (во пе
риодот од И.. XII 1981 до март 
1983 година). Меѓутоа од оправда- 
ни причини, со одлука на Прет- 
седателството на Сојузот, послед- 
тиот двегодишен период функци- 
претседател повторно ja вршеше 
д-р Владо Ивановски. Во измина- 
тиот двогодишен период функци- 
јата секретар на Сојузот ja врше
ше Надежна Цветковска.

На Годишното собрание во 
Скопје (одржано на И. XII 1981 
година) беа избрани нови члено- 
ви на Издавачкиот совет на сп. 
„Историја" и тоа: м-р Димитар 
Мицкоски, претседател; Наум Ди~ 
мовски, д-р Глигор Тодоровски, 
д-р Велимир Брезоски, д-р Хрис
то Меловски, м-р Коста Ациевски, 
проф. Томо Томоски, Васка Пер- 
чинкова, Нисел Бајрами, Даница 
Христиќ, Цветан Беличански, То- 
дор Талевски, д-р Галена Куцу- 
ловска, Спаска Манасиева-Младе- 
новиќ и Спасе Куљан, членови.

На првата седница на Претсе
дателството одржана на 3. X I I 1980 
година беа формирани 6 комисии, 
и тоа:

1. Комисијата за организациони 
прашања во состав: м-р Даринка
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Пачелюка, претседател, Нуфре Jo- 
вановски и Грозда Чингова, чле-
нови;

2. Комисија за наставно-научни 
прашања во состав: Иван Манев- 
ски, претседател, др Нијази Хаџи 
Хамза, Наум Димовски, Соња Ав- 
рамовска и Благоја Цветковски, 
членови;

3. Комисија за соработка со на- 
дионалните друпггва и за меѓуна- 
родна соработка во состав: д-р 
Владо Картов, претседател, д-р 
Глигор Тодоровски, д-р Петар Сте
панов, д-р Христо Андоыов-Полј ан- 
ски и м-р Ристо Христов, членови;

4. Комисија за општонародна 
одбрана и ошптествена самозаш- 
тита во состав: Кирил Цацков, 
претседател, Милан Стој коски pi 
Владо Шарковски, членови;

5. Комиеија за награди и од- 
ликувања во состав: д-р Владо 
Ивановски, претседател, Торги 
Танковски и Благо]а Цветковски, 
членови, и

6. Комисија за караван на 
млади историчари во состав: д-р 
Димитар Димески, претседател, 
Владо Дунимагловски, Иван Ма- 
невски, Вера Кирајџиева и Јакуб 
Мереимоски, членови.

*

Целокупната активност на СДИ 
на СРМ, на ниво на Претседатеп- 
ството и комисиите, во изминати- 
те две години се одвиваше според 
Статутот на Сојузот и според го- 
дишната Програма за работа (за 
1981 и 1982 година) усвоена од 
Претседателството и доставена до 
сите Друштва на историчари во 
Републиката и до некой органи 
и организации со кои Сојузот Haj- 
тесно соработува.

Во изминатите две години Прет
седателството на Сојузот одржа 
8 седници, на кои беа разглед- 
ани разни прашања од животот 
и работата на Претседателството 
и на Друштвата на историчари, и 
тоа:

— конституирање на Претседа- 
телството;

— донесување и усвојување 
Програма за работа и Извештаи 
за работа (за 1981 и 1982 година);

— донесување посебна Програ
ма за одбележување на 40-годиш- 
ниот јубилеј од почетокот на во- 
оруженото востание и социјалие- 
тичката револуција на народите 
и народностите на Југославија; за 
јубилејното Годишно собрание на 
СДИ на СРМ; за 90-годишнината 
од раѓањето на Јосип Броз Тито;

— вршење избор на делегати 
од Сојузот во разни органи и ин
ституции;

— изработување и усвојување 
годишна финансов а програма на 
Сојузот, а исто така и за сп. „Ис- 
торија“ за 1981 и 1982 година;

— вршење избор на делегати во 
разни сојузни комисии, редакции и 
одбори, како што се: за Истори- 
јата на народите и народностите 
на Јутославија, за Контресот на 
историчарите на Југославија, за 
членови на мешовити редакции и 
комисии што во рамките на Соју- 
зот на друштвата на историчарите 
на Југославија се формираат и де- 
луваат, и тоа:

1. Југословенски комитет за ви
зантологи] а: д-р Бранко Панов;

2. Југословенска комисија за 
економска историја: д-р Алексан- 
дар Апостолов;

3. Редакција на Југословенско 
историски часопис: д-р Димитар 
Димески;
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4. Редакдија „Настава истори- 
је“: Наум Димовски;

5. Редакција на Зборникот „Ак
та хисторшса и економика Југосла- 
вије“: д-р Данчо Зографски:

6. Постојана комисија за наста- 
вата по историја во школите: На
ум Димовски;

7. Комисија за соработка со ис-
торичарите:

а) Австрија — проф. Томо 
Томоски;

б) Бугарија —· д-р Глигор То- 
доровски;

в) Грција — д-р Александар 
Матковски;

г) Италија — д-р Христо Ан
до нов-По л јански;

д) Унгарија — м-р Ристо Ил- 
јовски;

ѓ) ЧССР — д-р Орде Иванов
ски;

е) СССР — академик Михаило 
Апостолски; и д-р Растис- 
лав Терзиоски;

ж) Полска —- Цветан Беличан 
ски;

з) Франција — д-р В ладо Кар
тов;

и) Демократска Република 
Германија — д-р Петар 
Стојанов;

ј) Шпанија — д-р Александар 
Стахановски;

— за учество на седниците на 
СДИЈ и на седниците на комисии- 
те што делуваат во рамките на 
тој Сојуз;

— за редовно одржување на 
врските со СДИЈ;

— вршење подготовки за Го- 
дишното собрание на Сојузот;

— вршеље подготовки за одр- 
жувањето на Конгресот на исто- 
ричарите на Југославија, а во рам
ките на Конгресот и Симпозиумот

што требаше да се одржи на тема 
од НОВ и социјалисшчката ре- 
волуција; j

— разгледување на положбата 
и активно ста на Друштвата на ио 
торичари од нашата Република;

— прашањето за реорганизаци- 
ја на Друштвото на историчари 
на Скопје;

— за подготовките на ГХ-от ју  
гословенски симпозиум за наста- 
вата по историја;

— за подготовките и изведува- 
њето на градиционалниот Карван 
на млади историчари од Маке до
нн (за 1981 и 1982 година);

за соработката на нашиот 
Сојуз со Друштвата на историчари 
од другите републики и автоном
ии покраини;

— поголемо внимание е посве- 
тено на измените и дополнувањата 
на Статутот на Сојузот;

— регистрирање на Сојузот со 
сите формалности што се неопход- 
ни во врска со тоа;

— за издавачката дејност на 
Сојузот и состојбата на неговиот 
орган, сп. „Историја“; како и сос- 
тојбата на сп. Дугословенски ис- 
ториски часопис“, орган на СДИЈ;

— донесување на разни одлуки 
(за висината на авторскиот хоно- 
рар за соработниците на сп. „Ис- 
торијаО и др.;

— оформување или поддржува- 
ње на предлози за доделување 
на републичките награди: „Го
де Делчев“, „Климент Охридски”, 
„И Октомври” „13 Ноември“, „Ми- 
то Хаци Василев" и др.;

— подготовки за југослвенско- 
чехослов ачкиот научен собир;

— подготовки за Тематската 
конференција за наставата по ис
торика во основното и средното 
образование во СРМ, како и за
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преземените мерки за спроведува- 
ње на заклучоците што беа доне» 
сени на истата;

— Пр етсе д ател ството испрати 
циркуларно писмо до сите друш- 
тва со препорака, доколку оддел- 
ни членови се пројавеле како на- 
ционалисти од аспект на велико- 
албанскиот национализам и ире- 
дентизам, да се разгледа секој слу- 
чај посебно и да се преземат со- 
одветни мерки; исто така е рас- 
прав ано и за состојбата на САП 
Косово, односно за националистич- 
киге појави на одделни членови 
на Сојузот, кои се пројавиле како 
тахсви против некой членови 
Претседателството го поддржа нас- 
тојувањето на друштвата од тере- 
нот за исклучување од друштвата 
и суспендирање од работа;

— организирање на семинари 
за наставата по историја и др.

СДИ на СРМ во изминатиов пе 
риод, како што напоменавме, сво- 
јата активност ja изведуваше цре- 
ку своите комисии. Посебно своја- 
та активност Сојузот ja остварува- 
ше преку Комисијата за наставно- 
научните прашања. По иницијати- 
ва на оваа Комисија, советниците 
по историја при Заводите за уна- 
предување на предучилишното я  
основното образование и воспиту- 
вање од СРМ во текст на струч- 
но-методските увиди во наставата 
по историја во основните и средни- 
τέ училишта ги следеа и насочу- 
ваа ид ej но-во спитните активности 
на наставните содржини во нивна- 
та реализации а. Стручниот актив 
на советниците по историја во со- 
работка со Комисијата ги разгле
да покрај другите и следните пра- 
шања: научно-идејното и марксис-

тичкото кнтерпр етир ai-ье на наста
вните содржини по историја; клас- 
ноте и националното во наставня- 
те содржини; степенот на идејна- 
та застапеност на програмите и 
учебниците по историја; заедниш- 
твото на махседонскиот народ и на- 
родностате низ заедничката борба 
за независност и слобода и како 
тоа се интепретира во училиштата 
со албански наставен јазик; по- 
ложбата со учебниците и друга 
литература кои се во употреба во 
училипггата; актуализацијата во 
наставата по иеторијата и дру- 
ш  прашања.

Во текст на месеците јули и ав
густ 1981 година беше направена 
анализа на наставните програми 
и на учебниците по историја со 
историските читанки, при што бе
ше и доставена посебна информа- 
ција до Педагогики от совет и Ре- 
публичкиот секретариат за обра
зование на СРМ. Оваа анализа ja 
изготви посебна Комисија соста- 
вена од цретставници на Репуб- 
личкиот секретариат за образова
ние и Републичкиот завод за уна- 
предувагье на образованието и во- 
спитанието. Во Комисијата беа 
вклучени и двајца членови на Ко- 
мисијата за наставно-научни пра- 
шања.

Негувањето и развивањето на 
револуционерните традиции преку 
наставата по историја, особено од 
НОВ и Револуцијата на југосло- 
венските народи и народности, бе
ше постојано следена од страна 
на оваа комисија и од советници
те по историја во Заводите за 
школство од СРМ. На оваа иста 
тема на нив о на град Скопје, со 
наставниот кадар по историја од 
основните училишта е одржано и 
посебно советување. Еден член од
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оваа Комисија на споменатата те
ма одрж а и предавање.

Во одделни региони на СРМ 
беа одржани семинари и совету- 
вања со наставниот кадар по ис
торика по разни наставни пробле- 
ми, како што се: оценувањето на 
учениците во наставата по исто- 
рија; родниот крај во наставата 
по истори ja; наставата по историја 
во VI одделение низ анкетните ре- 
зултати; избор на литература и ис- 
ториски текстови во остваруваььето 
на кореладијата во наставата по 
историја во VII одделение и др. 
По првиот проблем предавање одр  
ж а еден член на оваа комисија.

Пред почетокот на новата учеб
на 1981/82 и 1982/83 година со нас
тавниот кадар по историја, скоро 
во сите општини во Републиката 
беа одржани советувања, на кои 
се објаснуваа измените и допол- 
нувањата во корищраната и пос- 
тојаната наставна програма по ис
торика. На овие советувања актив
но учество зедоа и членовите на 
оваа комисија.

Во врска со оваа проблематика, 
како и врз основа на заюгучоците 
донесени на Годишното собрание 
во Маврово (1980 год.), а посебно 
на Годишното собрание во Скоп je  
(И. XII 1981 год.),Претседателство- 
то на Сојузот на 26. VI 1982 година 
j a  подготви и одрж а Тематската 
коиференција за наставата по ис
т о р г  а во основното и средното 
образование во СРМ. На оваате- 
матска конференција беа повика- 
ни  претставници од Друштвата 
н а  и стори ч ари , од  Зав о д и те  за 
унапредување на пред училиш- 
ното и основното образование 
во Републиката, од Заводот за  
унапредување на образованието 
и  воспитанието во СРМ, од Ма- 
кедонската академија на науките

и уметностите, од Филозофскиот 
факултет, од Институтот за  нацио- 
нална историја, од педагошките 
академии во Републиката, од Пе- 
дагошкиот совет на СРМ, од Ре
пу бличката конференција на
ССРНМ, од Сојузот на борците од  
НОВ на СРМ, од Комисијата за 
прашања на социјалистичката са
моуправна ггреобразба на образо
ванието, науката при ЦК СКМ, 
од Собранието на СРМ, од Репуб- 
личката конферендија на ССММ, 
од Радио-телевизија, од печатот и
др.

Диску сијата се водеше по од- 
напред утврдените тези кои беа 
претходно доставени до Друштва
та на историчарите и до  Заводите 
за школство во Републиката, и тоа:

1. Наставата по историја во сис- 
темот на основното и средното об
разование во СРМ и СФРЈ;

2. Засталеноста на предметот 
Истори ja во различните насоки и 
занимања во средното образование 
(III и IV степей, клае);

3. Можноста за формирање ст- 
рука, профили и занимања во чи- 
ja основа £ е  биде историската на- 
образба (со заокружен IV степей, 
односно ако им а потреба до V 
степей). Кадар со средно образо
вание за: архиви, музеи и ел. Уче- 
ници кои ќе продолжат да студи- 
раат Истори ja на педагошките 
академии и на Филозофскиот фа
култет.

4. Историското образование во 
СРМ од основно училиште до фа
култет.

5. Наставен кадар по историја:
— вработување во училиштата 

и други работни организации;
— суфицит и дефицит;
— стручно и педагоппсо-истори- 

ско усовршување;
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— наставен кадар no историја 
на други факултери во Југослави- 
ја.

По мошне богатата и конструк
тивна дискусија во која беа изне- 
сени многу содржајни забелешки 
и дадени многу предлози за извес- 
ни измени во наставните планови 
и програми по историја во новиот 
систем на ооновеото и средното 
образование, на Тематската конфе- 
ренција беа донесени и усвоени 
повеќе заклучоци и тоа:

— Наставата по историја во 
системот на основното и средното 
образование и воспитание во ва- 
шатд Република да биде во сог- 
ласност со истата настава по исто
р и я  во системот на основното и 
средното образование во СФРЈ, но 
лритоа сепак треба да се води 
сметка за нзвесните специфичнос
ти кај нас во СРМ. Нашиот човек 
треба да има солидно историско 
образование, да го познава исто- 
риското минато на својот народ, 
особено национално-револуционе- 
рните борби, историјата на работ- 
ничкото движење и историјата на 
КПЈ—СКЈ, НОВ и Револуцијата и 
др- Затоа наставата по историја 
треба да биде застапена во сите 
степени на образованието. Преку 
наставата по исторнја младите 
треба идејно-политички да се вос- 
питуваат, таа да влијае врз пра- 
вилното формирање на младата 
личност во нашето самоуправно 
ошнтество. Сега кога нашата исто- 
риска наука покажа забележител- 
ни у  спеси и ни ги презентира из- 
ворите од каде да ja учиме, нејзе 
й се  стеенува просторот во новите 
наставни планови и програми во 
средното о б р азо ван и е . Т огаш  се 
поставува едно мошне сериозно 
прашање: каде и кога младиот ч о 
век ќе ja научи својата историја

22 Истордја

ако не во училиштето и тоа на 
онаа психофизичка возраст во ко- 
ja  &е може да ги прима и усво- 
јува историските факти, настани, 
процеси и марксистички да ги оде
ну в а. Токму кога ученикот се нао- 
т  на таа возраст (во средното об
разование III — IV клас) нас
тавата по историја се отфрла, не 
е застапена. Сметаме дека исто- 

рщата и македонскиот јазш с, како 
два мошне важни национални 
цредмети, треба да имаат посебно 
место во системот на нашето об
разование и воспитание во сите 
степени.

— Имајки ja пред вид сегашна- 
та ситуација со наставата по ис- 
торија (два концентрични круга) 
и новата ситуација што ќе наста- 
не со  новите наставни програми 
за наставата по историја (се пред- 
лага линеарно планирање, односно 
еден кондеитричен круг од V 
одделение, заклучно со II клас во 
средното образование) К онф ерен- 
цијата у свой  заклучок да се бара  

воведувањ е на два концентрични  

круга. Едниот од V до VIII одде
ление и вториот од I па заклучно 
со III односно IV клас на средно
то образование. Во основното об
разование да останат ист фонд на 
часови, но да се прошират извеснк 
наставни содржини и тоа со теми 
од периодот на втората половина 
на X IX  век, НОВ и Револуцијата. 
В о  вториот гсонцентричен круг во  

I  и I I  клас да остане ист ф онд на 

часови  — 2 часа недел н о , a во  

I I I  и  I V  кла с предметот Ист о р и ] а 

да биде застапен во сите насоки  

u струки барем со  по 1  час недел
но. Наставата по историја освен 
во кул тур о л о ш к ата насока потреб
но е задолжително да биде заста
пена и во педагошката струка. За- 
стапеноста на предметот Историја
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и во III односно IV степей — клас 
во сите насоки и струки на сред- 
ното образование, £е овозможи да 
не се прекине континуитетот во 
историското образование и воспи
тание до факултетот.

— Историската наобразба тре
ба да биде најприсутна и во насо- 
ките, струките, занимаљата кои ќе 
формираат кадри со средно обра
зование, оспособени да се врабо- 
туваат во архивите, музеите, заво
дите за заштита на спомениците 
и др.

— Присушите на Конференци- 
јата се изјаснија дека наставни- 
от кадар по историја треба да се 
образува и да се формира на Фи- 
лозофскиот факултет во Скопје. На 
Катедрата по историја да се од- 
дели насока во заврпшата година 
за  наставници-педагози. Во програ- 
мата за  оваа насока за историчар 
— педагог да бидат застапени и  
културната историја и марксист 
тичкото образование. За сите сту- 
денти по историја да се обезбеди  
посолидно марксистичко образова
ние и тоа пред cè преку фундамен- 
талиите предмети, преку марксис- 
тичката оценка и анализа на ис- 
ториските факти, настали, процеси. 
Самиот студент уигге на факулте
тот да се оспособува не само фак
тографски, учебнички да го пре- 
несува и изложува историското 
наставно градиво, туку аналитич- 
ки да се однесува кон него, да 
прави синтеза. За да ja  надминеме 
сегашната состојба на „фактограф- 
ска школа“, треба да се промени 
и третм ан от на учебниците по ис
торика за основного и средното об
разование. Потребно е да се доби- 
ваат рабош и учебници. Неодлож- 
но да се почые со издавање на ис- 
ториски карги. За навремено из- 
легување на квалитетни учебници

и историски карти, посебно треба 
да биде ангажирана издавачката 
куќа „Просветно дело”.

— Во нашата Република има 
суфицит од  наставен кадар по ис·* 
торија, а со  намалувањето на фон- 
дот на часовите по историја во 
средното образование постои мож- 
ност овој број да се зголеми. Тре
ба да се поведе сметка за  бројот 
на студентите што ќе се запишу- 
ваат на високо-образовните инсти
туции, кои формираат наставен ка
дар по историја.

— Во врска со струнного и пе- 
дагошко-методското усовршување 
на наставыиот кадар се бара поор- 
гаеизираыо и посистематско изве- 
дување на семинари (по можност 
два пати годишно, и тоа во поче- 
токот и при крајот на учебната 
година). За тоа треба да се ан- 
гажираат особено Филозофскиот 
факултет — Катедрата по истори ja, 
Завод за унапредување на образова
н и ем  и- восгштанието во СРМ, Заед- 
ницата за  насочено образование 
и Институтот за национална исто- 
рија. На овие семинари треба да  
дрисуствуваат сите наставницн без 
разлика на работииот стаж. На се· 
минарите да се обработуваат нови 
теми и да се црезентираат иовите 
научни достигања во областа на 
историската наука, посебно од  нај- 
новата општа и национална исто
ри] а, потоа методско-дидактички 
предаваььа и сл. Самите наставни- 
ци на семинарите, организирани 
на крајот на учебната година, да  
ги изнесуваат цроблемите и дру- 
гите прашања и сознанијата до 
кои дошле во текот на изминатата 
учебна година.

— Имајќи го предвид фактот 
дека наставниот кадар по истори- 
ja, кој дипломирал истори ja  на
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другите универзитетски центри во 
СФРЈ не ja изучувал историјата 
на македонскиот народ во таков 
обем како што се изучува на Фи- 
лозофскмот факултет во Скоп je, a  

кој не одговара на наставните про- 
грами и содржини по историja во 
основното и средното образование 
во СРМ, за тој наставен кадар 
да се организираат посебни семи- 
нари на кои ќе се прошируваат 
знаењата од историја на македон
скиот народ.

Сите овие заклучоци донесени 
и усвоени на Тематската конфз- 
ренција, поттшшани и заверени со 
печат од Друштвата на историча- 
ри и од Заводите за унапредува- 
ње на пр едучилишното и основно
то образование и воспитание во 
СРМ, беа испратени до  најодго- 
ворните фактори и институции во 
Републиката, со цел и тие да се 
заземат за спроведување во дело 
на истите. За Тематската конферен 
ција и за заклучоците донесени 
на истата беа објавени налиси во 
весннците „Комунист“ и „Нова Ma 
кедонија”.

Во текот на месеците септември 
и октомври 1982 година еден член 
од Претседателството, по иниција- 
тива на Републичкиот одбор на 
Сојузот на борците, учествуваше 
во изготвувањето на Ииформација 
та за НОВ и социј алистичката pe
so  луди ja во настевата по историја 
во основното и средното наеоче- 
ио образование во СРМ. Оваа Ин- 
формација беше разгледана и ус  
воена од страна на Советот и на 
Претседателството на Сојузот на 
здружението на борците од наша- 
та Република.

Низа прашања и проблеми од 
наставата по историја беа пред
мет на разгледување на IX-οτ ју- 
гословенски симпозиум за наста

вата по историја што се одржа во 
Нови Сад на 27, 28 и 29 август 
1982 година. Наншот сојуз беше 
застапен со двајца референти, и 
тоа:

1. Д-р Bojo Кухиевски, со рефе
рат на тема: „За прилагодување на 
наставата по историја на факул- 
тетите”;

2. Иван Маневски, со реферат 
на тема: „Прилагоденост на наста
вата по историја на психофизич- 
ките можности на учениците за 
VIII одделение”.

Во текот на декември 1982 годи 
на до СДИ на СРМ беше доставен 
текстот на Апелот усвоен на 
Третата проширена седница на 
Претседателството на Сојузот на 
друштвата на историчарите на Ту
го слави ja, a кој се однесува за  
состојбата и проблемите на наста
вата по историja во основните учи- 
лишта и во училиштата со насо- 
чено образование, со цел со исти- 
от да се запознаваат сите факто
ри во нашата Република. Во врска 
со тоа нашиот Сојуз испрати 10 
примероци од доставениот Алел 
до соодветиите општествено-поли- 
тички организации и средствата за 
јавно информирање, со молба ис- 
тиот да го разгледуваат и да пре- 
земат соодветни мерки, како би 
се подобрила положбата на предме 
тот Историја во реформираната 
настава.

М оже да кажеме, дека члено- 
вите на нашиот С о јуз во изминати- 
ов двегодишен период зедоа исто 
така активно ^дѕество, речиси, на 
сите научни средби што се одржаа  
во нашата Република. Ра дув а фак
тов дека на секоја научна сред- 
ба се  ја в у в а а т  и  нови  им и њ а и 
тоа не само од научните и струч- 
ните институции, туку и од ре д о  
вите на професорите и наставни-
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ците кои директно се вклучени во 
изведувањето на воспитно-образов- 
ниот продес. Секако дека оваа по- 
јава е  за поздравување и во ид- 
нина треба што повеќе да се под- 
држува и стимулира.

Во овој двегодишен период, 
Претсе дате л ството, заедно со Ко- 
мисијата за меѓународна соработ- 
ка на Сојузот, разви широка ак
тивно ст. Преку овакомисија пове- 
ќемина членови учествуваа на раз
ни меѓународни конгреси и научни 
средби. Притоа, Претседателството 
на Сојузот во тесна соработка со Ре- 
публичката комисија за  културни 
врски со странство, која секогаш 
ни излегувала во пресрет за на
гните определени барања и со фи
нансиста средства, успеа да ис- 
прати тројца членови на нашиот 
Сојуз на научната средба во Вол
гоград во текот на јуни 1981 го
дина под наслов: „Учесгвото и 
придонесот на народите на Југо- 
славија и на Советскиот Сојуз 
во борбата против фашизмот во 
текот на Втората светска војна”. 
Напоменуваме дека претседателот 
и секретарот на југословенскиот 
дел на Југословенско-советската 
комисија на историчари, се члено
ви на Сојузот на Македонија.

Во рамките на Југославија ра- 
ботата на оваа комисија, во из- 
минатиот период, оценета е како 
најуспепша во споредба со рабо- 
тата на другите слични комисии. 
Исто така доста голема активност 
разви и Југословенско-чехословач- 
к а т а  к ом и си ја . Е сента 1981 годи на 
во Чехословачка се одржа научна 
средба на ко ja активно учествуваа 
тројца членови од Сојузот на Ма- 
кедонија. Во октомври 1982 годи
на во MAHY — Скопје се одржа  
исто така ј λ/гос лов енско-чехо сло
вачка научна средба на тема: „Ју-

гословенско-чехословачките одно- 
си во периодот од XV до XVIÎI 
век”, на ко ja зедоа активно уче- 
ство истакнати научни работници 
од нашата земја и од Чехословач
ка.

Во текот на 1981 година на Бал- 
канолошкиот конгрес зедоа учест- 
во четворица македонски истори
чари, професори на Филозофскиот 
факултет и научни работници во 
ИНН. Два члена на Сојузот при- 
суствуваа и lia Византолошкиот 
конгрес на историчарите што се 
одржа во 1981 година во Виена.

Покрај меѓународната соработ
ка, оваа комисија работеше и на 
развивахъе на соработка со дру
гите републички Друпггва на ис
торичари во Југославија. Соработ- 
ката со републичките сојузи се 
одвиваше главно преку советникот 
по историја во Републичкиот за
вод за унапредувања на образо- 
ванието и воспитанието, а во во
ска со некой актуелни прашања 
од областа на историската наста- 
ва во училиштата во Југославија; 
исто така реализирани се и не
кой друга активности на меѓуре- 
публички и меѓународен план.

Во изминатиот двегодишен ман- 
датен период Комисијата за ор- 
ганизирање „Карван на млади ис
торичари од СРМ” целосно ja реа- 
лизира зацртаната програма. Така, 
во изминатиот период беа изведе- 
ни два „Карвани.. VII (1981 
год.) и VII (1982 год.).

Седмиот „Карван на млади ис
торичари” беш е изведен во вре- 
менскиот период од 11 до 17 мај 
1981 година на релација: Прйлеп— 
Куманово — Прохор Пчински — 
Белград — Загреб — Кумровец — 
Карловац — Биха£ — Дрвар — 
Јајце — Сараево — Фоча — Тјен- 
тиште — Титов о Ужице —■ Крале-

340



во — Скопје. Toj беше посветен 
на ,,40-годипшината од НОВ и Ре- 
волуцијата на ј угаслов енските на
роди и народности“, поради 
што во програмата беше предви
дено да се посетат: 1. Местата свр- 
зани за почетокот на НОВ и Ре- 
волуцијата во Македонија (При
леп, Куманово); 2. Местото на дэ- 
несеното судбинско решение за во 
оружено востание на југословен- 
ските народи и народности (Бел
град), и местото на раѓањето на 
ЈНА (Рудо); 3 .Местата сврзани сэ 
државно-правното конституирање 
на југословенската заедница (Фо
на, Бихаќ, Јајце, Прохор Пчински); 
4. Локалитетите на тешките битки 
(Дрвар, Тјентиште, Кадињача); 5. 
Славната Партизанска Ужичка ре
публика (Титове Ужице); и 6. Ме
стата сврзани со водачот и вели- 
канот на нашата Револуција — 
Јосип Броз Тито (Кумровец, Ку- 
ката на цвеќето, Домот „25 мај"). 
Водач на карванот беш е Иван 
Маневски, член на Претседателст- 
вото на Сојузот.

Осмиот карваи „По врвиците 
на Револуцијата" се одржа во вре- 
мето од 10 до 14 мај 1982 година. 
При изработката на Програмата, 
Комисијата се раководеше од јх/ 
билеј1ште прослави: 40 години од 
Првото заседание на ÀBHOJ, 40 
години од Фочанските прописи и 
90-годишыината од раѓањето на Jo- 
сип Броз Тито. Поради тоа, во 
Програмата беше предвидена след- 
ната релација: Скопје — Белград
— Загреб — Кумровец — Бихаќ
— Јајце — Доњи Вакуф — Сара
ево — Фоча — Тјентиште — Тито
ве Ужице — Скопје. Покрај реа- 
лизирањето на предвидената про- 
грама, благодарение на водачот на 
караванот, Милан Стојкоски, член

на Претседателството на Сројузот, 
беа посетени уште и Јасеновац и 
Дрвар. i

Двата карвани беа изведени во 
срганизација на туристичката аген 
ција „Путник" — делоовница Скоп- 
je. Во VH-от карван учествуваа 
48 ученици, а во VIII-ot, 100 уче- 
ници.

Ефектите од карванот на мла- 
ди историчари имаат големо вос- 
питно-образовно значење за уче- 
ниците, особено со негувањето на 
револуционерните традиции од  
НОВ и развивањето на патриот- 
ските чувства. Заради тоа не би 
треб ал о да престане оваа традици- 
ја, туку напротив таа треба да се 
засили и да се настојува да се 
зголеми бројот на учесниците. За 
таа цел потребно е поголемо анга- 
жирање не само на Сојузот, туку 
и на Социј алистичкиот сојуз, а 
уште повеќе на Главниот одбор  
на Сојузот на боречките органи
зации на Македонија. Ние како 
Сојуз треба тоа да го осмислиме 
од друг аспект. Имено, во карва
нот да земат учество и да имаат 
право да учествуваат само оние 
ученици кои по пат на разни актив 
ности и натпреварувања на ниво 
на школи или општиыи би ги за- 
зеле првите три места. Всушност, 
учеството во карванот да биде 
бесплатно, како награда за  оние 
ученици и професори, кои најмно- 
гу се истакнале и покажале во 
тековната година на полете на ис- 
торијата, а посебно од историјата 
на НОВ и Социјалистичката рево- 
луција. Задача е на сите заинте- 
ресирани фактори да се изборат 
за обезбедување на средства на 
нај малку 100 ученици и професо
ри за  секоја година. Сметаме дека 
одна таква инвестиција и за Ре- 
публржата и за намената ќе се

341



йсплатй и ќе гм даде очекувани- 
те резултати.
Н е треба да дозволиме учеството 
во карванот да го плаќаат сами- 
те ученицм и професори и тој да 
биде налик на сите оние турис- 
тички патувања и екскурзии што 
ги оргаыизираат разни туристичкн 
агенции,

Претседателството на Сојузот, 
преку Комисијата за награди и 
одликувања, оформи или поддржа 
предлози за доделување на награ
дите: „Годе Делчев”, „Климент Ох- 
ридски”, и „13 Ноември”. Од нив 
наградата „Годе Делчев” ja доби 
д-р Димитар Димески.

Kora говориме за комисиите 
треба да напоменеме дека сите 
овие комисии не беа подеднакво 
активни.

СДИ на СРМ го сочинуваат си
те друштва на историчари во СРМ. 
Во извештајниов период бројот на 
тле друштва изнесува 25, и тоа во: 
Скопје, Битола, Прилеп, Охрид, 
Струга, Ресен, Гостивар, Тетово, 
Титов Велес, Кавадарци, Гевгелија, 
Струмица, Штип, Берово, Проби- 
штип, Куманово, Крушево, Винм- 
да, Кичево, Кочани, Делчево, Све
ти Николе, Дебар, Радовиш и Не- 
готино. Според непотполните пода- 
тоци, во нив членуваат преку 1.200 
членови, историчари. Точниот број 
не е утврден поради недоставените 
податоци на друштвата. Од изве- 
штаите што ги добивме од дру
штвата на теренот и тоа за 1981 
година — вкупно 14 (Скопје, При
леп, Струмица, Крушево, Кичево, 
Штип, Куманово, Битола, Виница, 
Гевгелија, Валандово, Струга, Те
тово и Титов Велес); и за 1982 го
дина — вкупно 13 (Скопје, При

леп, Штип, Охрид, Тетово ,Стру
га, Титов Велес, Гостивар, Стру
мица, Берово, Крушево, Битола и 
Виница), м ож е да се вида дека 
друштвата што доставиле извеш- 
таи, согласно со прифатените про
грамм за работа, покажаа мошне 
жива активност. Ако ja оценува- 
ме активно ста на друштвата по из- 
вештаите, ведыаш на прв поглед 
можеме да кажеме дека од вкуп
но 25 друштва, организационо жи- 
веат и покажуваат активност са
мо 13 до 14 друштва, додека за 
другите И тоа не мож е да се каже. 
Се поставува прашањето: на што 
се должи тоа? Од разѓоворите што 
ги имавме водено со одделни чле
нови на овие друштва, можевме 
да констатираме дека сепак и тие 
друштва развиваат соодветна ак
тивност. Зиачи ли тоа дека актив
но ста на тие друштва нема кој да 
ja  регистрира или пак навистина 
станува збор за неактивност? Ка- 
ко и да е веруваме дека сите ние 
сме свесни, дека на овој степей 
на развитокот на нашето опште- 
ство, не само што се бара од ис- 
торичарите целосно ангажирање во 
доследното спроведување на сите 
задачи што произлегуваат од на- 
шата професионална и општестве- 
на поставеност, туку во рамките 
на таа ангажираност и  наше идеј- 
но и организационо зацврснување 
на нашите редови. Тоа многу по- 
лесно ќе можеме да го постигне- 
ме, само ако сме добро организи- 
рани во нашите друштва и ако це - 
лата наша активност ja координи- 
раме и насочиме во рамките на 
ССРНМ.

Активноста на друштвата воиз- 
микатите две години се одвиваше 
според нивките проградш, чија со- 
држина е заснована на општите 
начела на Статутот и на Програ-
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мата на Сојузот. Акгивностйте се 
одвиваа во следното:

—- работа во ошитествено-поли- 
тичките организации;

— активност за унапредување 
на наставно-воспитната работа во 
училиштата и тесна со работка со 
Заводите за унапредување на об
разов анието и воспитанието;

— вклученост во обележување- 
то на историските насгани и ју- 
билеи во рамките на училиштата, 
општкките и Републиката, и тоа: 
40-годишниыата од почетокот на 
револуционерната борба на југо- 
словенските народи и народности; 
40-годишнината од формирањето 
на партизанските одреди во Ма- 
кедонија; 40-годишнината од Пр- 
вото заседание на АВНОЈ; 90-го- 
дишнината од  раѓањето на Јосип 
Броз Тито и др.

—- вклученост во организирагье- 
то и учество на научни собири (Би 
тола, Струмица, Прилеп);

— организирање на квиз-натпре 
вари на теми од ионовата истори- 
ја  (Битола, Струмица, Винипа, Кру 
шево, Титов Велес и др.);

— учество во шампионатот „Ти-
то-Револуциј а-Мир", „Југословен-
ските пионерски игри" и  други ре
публички и сојузни натпревари по 
историја;

— организирање и учество на 
текалезна маса со теми од нашего 
историско минато (Крушево, Стру
мица, Битола);

— посети на културно-истори- 
ските споменици и  одржување на 
историски часови (Тетово, Прилеп, 
Крушево и др.);

— организирање на предавања 
н а  н аш и  ем инантни  и сторичари;

— вклученост на сите друштва 
во акцијата „Сите во одбрана и 
заштита";

организирање на ученици за 
VII и VIH -от карван на млади 
историчари;

— учество и активност на 1Х-от 
југословенски симпозиум за наста- 
вата по историја; семинари н ст- 
ручни советувања и друго.

Бидејќи СДИ на СРМ работи 
во рамките на СДИЈ, тој има свои 
претставници во разни тела на тој 
сојуз: Претседателството, комисии, 
комитет, поткомисии, редакции и 

сл. Соработката на нашиот Сојуз 
со СДИЈ во текст на изминатите 
две години беше на завидно ни- 
во. Таа се одвиваше иреку уче- 
ството на нашите претставници — 
членови на органите при СДИX на 
закажуваните седници на тие opra 
ни, како и преку коресподенција- 
та која беше редовна. Задачите 
што беа поставувани од СДИЈ за 
разни активности нашиот Сојуз ги 
спроведуваше во дело. Нашиот Со- 
јуз редовно го известуваше СДИЈ 
за активностите и му доставуваше 
информации и извештаи за позна- 
чајните активности.

*

СДИ на СРМ ооработува со по- 
веќе научни и стручни институ
ции и општественочгалитички ор- 
гани и организации и тоа: Инсти- 
тутот за национална историја, Фи- 
лозофскиот факултет — Катедра 
за историја, Македонската акаде- 
мија на науките и уметы остите, 
Центарот за марксистичко образо- 
вание и студии, Педагошката ака
демика ,ис.ториските музеи, истори
ските архиви, заводите за унапре- 
дување на образов анието и воспи
танието, Правниот и Екоиомскиот 
факултет и др. Исто така Сојузот 
сор аб о ту в а со Радио-телевизиј а 
Скопј е и со другите јавни инфор- 
мативни средства.
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Сојузот има делешрано свои 
членови како делегати во самоуп- 
ровните органы на повеќе работай 
организации, институции и устано
ви: во ИНИ, во Историскиот ар
хив на Македонија, во Советот за  
негување на револуционерните тра 
диции од НОВ при ССРНМ, во 
издавачката куќа „Култура", во 
сп. „Македонски архивист“ и др.

Покрај списакието „И сториja", 
кое ja шири и развива истрриска- 
та мисла, Сојузот во текот на 1982 
година ja издаде „Историографи- 
јата на Македонија 1965—1975“, и 
даде предлог кој беше усвоен за  
издавање на втор а книга на И сто
рно графијата на Македоиија 1976 
— 19 8α

На крајот од изнесеното во Из- 
вештајот за активноста на Претсе- 
дателството, одделни комисии, ка
ко и друштвата на теренот, мож е  
др се заклучи дека тие успешно

ш  извршија задачите што им се 
поставија во овој двегодишен ман- 
даден период.

Секако од постишатото не тре
ба во потполност да бидеме задо
во л ни, зашто сме можеле уште по- 
веќе да постигнеме. Но, од друга 
страна, ако го имаме предвид фак- 
тот дека овој е црв мандатен пе
риод, кога во нашиот Сојуз се во- 
ведува колективно раководење и 
претседател со едногодишен ман
дат, како и потребата од  целокуп- 
ната преориентација на работата 
на Сојузот во духот на кодектив- 
ното раководење, мислиме дека во 
граничите на нашите можности и 
знаења постигнавме доста результа
та. Веруваме дека во наредниот 
мандатен период со  ново раковод- 
ство, Сојузот ќе постигне уште по- 
големи резултати во развојот и во 
унапредувањето на историската на 
ука.

Секретар на СДИ на СРМ 
Н адежда ЦВЕТКОВСКА

ОД РАБОТАТА НА XV-ïo ЈУБИЛЕШО ГОДИШНО СОБРАНИЕ 
НА C0JY30T НА ИСТОРИЧАРИТЕ НА CP МАКЕДОНША, 

ОДРЖАНО НА 24—25 МАРТ 1983 ГОДИНА.
Собранието се одрж а во Голе- 

мата сала на Инотитутот за  маке
донски јазик „Крсте Мисирков“ — 
Скопје, во присуство на делегати 
од цела CP Македонија, како и 
гости од отптествен о-политичкп те 
организации од Републиката. По- 
крај другите гости, тука еа: Зоге 
Груевски — член на Претседател- 
отвото на РК ССРНМ, проф. д-р 
Александар Христов — директор 
на Институтот за национална ис- 
торија — Скопје, акад. проф. Л>у- 
бен Лапе — почесен доживотен 
член на Претседателството на Со-

јузот на историчарите на СР Ма
кедонии, проф. д-р Бранко Панов 
раководител на Наставно научната 
студиска трупа по историја при 
Филозофскиот факултет во Скопје.

Собранието го отвори претсе- 
дателот на Сојузот на друштвата 
на историчарите на СР Македони- 
ја  д-р В ладо Ивановски. Притоа 
тој ги поздрави присутните гостя 
и делегати, а потоа со едноминут- 
но молчење им беш е оддадена по- 
чит на починатите членови на Со- 
јузот.
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