
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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Беше предложено работата на 
Собранието да се одвива во два 
дела, со следниот

ДПЕБЕН РЕД:

Првиот ден, на 24. III 1983 го
дина:

— Отворахье на Собранието, по
здравим говори и избор на работ- 
ни тела.

— Читање реферат „40 години 
од формирањето на КПМ и одр- 
жувањето на Првата седница на 
ЦК КПМ“ — д-р Владо Иванов 
ски, научен советник во Институ- 
тот за национална историја — 
Скопје.

— Реферат „Некой актуелни 
проблеми во наставата по истори 
ja  во системот на основного и сред  
ното образование и воспитание во 
CPM“ — Наум Димовски, советник 
по истори ja во Републичкиот за
вод за  у  наир е дување на образовав 
нието и воспитаниетр во Скопје.

— Реферат „Некой актуелни 
проблеми на студиумот на исто- 
риските науки на Филозофскиот фаѓ 
култет во Скоп] е на реладија — 
реформата на основного, средното 
насочено и високото образование“ 
— д-р Bojo Кушевски, професор  
на Филозофскиот факултет во 
Скопје.

Вториот ден на 25. III 1983 го
дина:

Извепггај од работата на Со- 
јузот на друштвата на историча- 
риге на СРМ — Н адежда Цветков
ска, секретар на Сојузот, асистент 
во Институтот за национална ис
торика — Скопје.

— Извепггај за  работата на Ре- 
дакцијата на сп. „Исгорија“ — 
д-р Христо Меловски, главен и 
одш вореи уредник, професор на 
Филозофскиот факултет — Скопје.

— Финансов извештај — Пандо 
pa Матлиева, благајник на Сојузот

— Д  и скуси ja  по предлогот за 
измени и дополнувања на Стату- 
тот на Сојузот на друштвата на 
историчарите на СРМ.

— Дискусија по поднесените из 
вештаи.

— Избор на Претседателство 
на Сојузот и на Редакција на спи- 
санието „Историја“.

Потоа следуваше избор на ра- 
ботно претседателство во состав: 
акад. проф. Љубен Ладе, д-р Вла
до Ивановски, Наум Димовски, д-р 
Нијази Хамза — професор на Пе- 
дагошката академија во Скоп je, 
Надежда Цветковска и м-р Лазар 
Лазаров — научен соработник во 
ИНИ—-Скопје.

По конституирањето на работ
ного претседателство, д-р Владо 
Ивановски одрж а кратко уводно 
излагање за 30-годишнината од ра
ботата на Сојузот на друштвата 
на историчарите на СРМ.

Потоа, секретар от на Со јузот, 
Н адежда Цветковска, ja прочита 
Одлуката по повод 30-годишнината 
од основањето на Сојузот да им 
се доделат благодарници и награ
ди во книги на поединци, инсти
туции, организации и друштва за 
постишувањата во науката, обра- 
зованието, за унаиредувањето на 
работата и соработката со Сојузот.

Во иона.тамошната работа на 
Собранието, следуваа поздравните 
говори упатени до ова јубилејно 
годишно собрание на Сојузот на 
историчарите на СРМ. Собранието 
го поздравија: Зоге Груевски, 
проф. д-р А лексан дар  Х ристов, 
проф. д-р Бранко Панов, акад. 
проф. Љубен Лапе и проф. д-р 
Андрија Лаиновиќ.
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Во своите поздравил говори тие 
му пожелаа успепша работа на 
Собранието на Сојузот, нагласу- 
вајќи дека и понатаму истиот ќе 
го помагаат како матери] ално, та
ка и морално. Тие посебно ja ак- 
центираа улогата на Сојузот во 
развкгокот на општествената мис- 
ла во Републиката и надвор од 
неа.

Во продолжение се премина 
кон читање на рефератите предви- 
дени со дневниот ред, а кои тре- 
тираа проблеми од историјата на 
македонскиот народ и народности- 
те, како и проблеми сврзани со 
наставата по историја во основни- 
те, средните насочени училишта и 
во високообразовните институции.

Прв референт беше д-р Владо 
Ивановски со рефератот под нас- 
лов „40 години од формирањето 
на КПМ и одржувавьето на Прва- 
та седница на ЦК КПМ“.

По завршетокот на рефератот 
пред присутните на Собранието 
акад. проф. Љубен Лапе соопшти 
дека во меѓувреме пристигнала 
вест по телефон со ко] a Сојузот 
на друштвата на историчарите на 
СРМ е одликуван со Орден заслу
ги за народ. Оваа вест беше бур
но поздравей а и со  радост прифа- 
тена од присутните гости и деле- 
гати.

Во продолжение следуваа рефе
ратите на: Наум Димовски под 
наслов „Некой актуелни проблеми 
во наставата по историја во систе- 
мот на основного и средното на- 
сочено образование и воспитание 
во CPM“ и рефератот на проф. д-р 
Bojo Кушевски под наслов „Некой 
актуелни проблеми на студиумот 
на историските науки на Филозоф- 
скиот факултет во Скопје на рела-

ција — реформата на основното, 
средното насочено и високото об
разование“.

По изнесените реферата беше 
отворена дискусија во која зедоа  
учеотво следните дискутанта: Тор
ги Миљкови& — кустос во Исто- 
рискиот муз ej во Скопје, проф. 
д-р Бранко Панов, д-р Владо Кар
тов, проф. на Правыиот факултет 
во Скопје, проф. Методија Соко- 
ловски, Спаска Младеновиќ, про- 
фесор во среднотехничко училиш- 
те во Куманово и Благо] а Цвет
ков ски — професор на Педагош- 
ката академија во Штип.

Дискусијата претежно се воде- 
ш е за двата реферата кои ги тре- 
тираа проблемите во наставата по 
историја во основното, средното 
насочено образование и во високо
образовните институции. Во диску- 
сијата беа локренати проблеми за  
наставата по историја и беа даде- 
ни неколку мошне конкретни и 
умесни предлози за разрешуваьье 
на тие проблеми.

Поголемиот дел од дискутанта- 
те се  залож ија за осовременување 
на наставата по историја, за неј- 
зиниот континуитет и квалитет. Бе
ше предложено поголема приме- 
на на нагледните средства во на
ставата по историја, изведување 
на истата во историските музеи и 
примена на музеј ските експонати 
како оришнално ыагледно средст
во, кое остава 1рајни впечатоци 
во психата на ученикот. Исто та
ка, беше предложено зголемува- 
нье на в он учклишните и други  ак
тивности и поголема работа со 
учениците, особебно со ние кои 
пројавуват посебен интерес кон 
историската наука.

Во дискусијата посебно беше 
нагласен проблемот во врска со
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намалувањето на фондот на ча- 
совите по историја. Поради тоа 
категорично беш е побарано зголе- 
мување на фондот на часовите по 
историја, како би можел да се зго 
леми квалитетот на истата.

Повеќето дискутанти го покре- 
наа проблемот сврзан со тешките 
материјални и просторни у  слови 
во кои се изведува настават по 
историја. Паралелно со тоа се по- 
бара подобрување на квалитетот 
на учебниците по историја и осо- 
временување на наставата по ис- 
торија со примена на посовремени 
метода во предавањето, како би 
можела истата кај младите гене
рации да предизвика поголем ин
терес и склоност.

На крајот од дискусијата беше 
разгледан проблемот сврзан со на
ставата по историја на високооб- 
разовните институции.

Завршувај1ш ja  оваа мошне 
плодна даскусија, беше побарано 
Сојузот на друштвата на истори- 
чарите на СРМ да ги штити и бра
ни интересите на базата, застапу- 
вајќи се пред надлежните фору- 
ми за правилно решавање на пос
тав ените проб леми, борејќи се за 
вистинското место што треба да 
го има наставата по историја во 
процесот на образованието и вос- 
питанието на младите генерации.

Вториот дел од работата на Со- 
бранието на 25. III 1983 година се 
одвиваше по однапред усвоениот 
дневен ред.

Извештај за  двегодишната ра
бота на Претседателство и на Соју- 
зот на друштвата на историчарите 
на СРМ, поднесе секретарот на 
Сојузот Надежда Цветков ска. Во 
него мошне опсежно и опширно 
беше опфатена работата на Соју- 
зот во изминатиот период.

Извештај за работата на Редак- 
цијата на сп. „Историја“ поднесе 
д-р Христо Меловски, главен и 
одговорен уредник, професор на 
Филозофскиот факултет во Скоп- 
je. Извештајот ja опфати целокуп- 
ната досегашна работа на Редак- 
цијата во редактирањето на сп. 
„Историја“, и нејзиниот придонес 
во развитокот на историската мис- 
ла воопшто.

Финансискиот извештај за две
годишната работа на Сојузот на 
друштвата на историчарите на 
СРМ го поднесе благајникот на 
Сојузот, Пандора Матлиева.

Во продолжение од работата на 
Собранието, беше разгледан пред- 
логот за измени и дополнувања на 
Статутот на Сојузот на друштвата 
на историчарите на СРМ. Беше 
предложено: членот 22 пасус 2 кој 
cera гласи: „на секој 10 члена дру
штвата делегираат по еден деле
гат“, да се брише и  по ново да гла 
си: „Претседателството донесува 
Одлука, по колку делегати ќе де
легираат друштвата на истррича- 
рите“. Оваа измена беше донесе
на порада економичност во рабо- 
тењето на Сојузот и поради нама- 
лување на патните трошоци и дне- 
вниците на делегатите на Годшп- 
ното собрание. Исто така ,имајќи 
го предвид делегатскиот систем во 
кој делегатот го пренесува мисле- 
њето на базата, а не своето, ло
гично е што се предложи и усвой.

Членот 29, пасус 4 кој гласи: 
„член на Претседателството може 
да биде биран најмногу два пати 
едно по друго“, да се исфрли би- 
дејќи се повторува во последната 
реченица од вториот пасус од ис- 
тиот член, со дополнување меѓу 
зборовите: „избрано два“ се вмет- 
нуваат зборовите „повеќе од“.
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Продолженное измени и дополну- 
вања беа прифатени од страна на 
делегаоите.

Во натамошната работа на Со
бранието беше формирана канди- 
дадиона комисија за  избор на чле 
нови на новата редакција на сп. 
„Историја“, во состав: д-р Глигор 
Тодоровски, научен советник во 
ИНИ—Скопје, проф. д-р Христо 
Меловски, професор на Филозоф- 
скиот факултет во Скопје, и Сте- 
ван Николов, професор во Титов 
Велес. Кандидационата комисиЈа 
беше едногласно прифатена.

Во понатамошниот тек од рабо- 
тата на Собранието следуваше ди
ск уем а по однос на поднесенное 
извештаи, во која зедоа учество 
следните дискутанти: проф. д-р 
Александар Апостолов, професор 
на Филозофскиот факултет во Ско 
nje, Пуфре Јовановски, професор 
во ЦСНО „Злате Малаковски“ — 
Гостивар, д-р Петар Стојанов,, на
учен советник во ИНИ—Скопје, 
м-р Лазар Лазарев, д-р Владо Кар
тов, Наум Целаковски, кустос во 
Охрид, м-р Димитар Мицковски, 
уредник во НИО „Просветно де
ло“ — Скопје, проф. д-р Бранко 
Панов, дроф, д-р Bojo Кушевски 
Наум Димовски, Борис Спасов, 
професор во Виница и акад. проф. 
Љубен Ладе.

Во мошне обемната и конкрет
на дискусија беше извршена ана
лиза на досегашната и беа даде- 
ни предлози за  идната работа на 
Сојузот на друштвата на истори- 
чарите на СРМ.

Дискутантите посебно се зало
жи] а за зголемување и  проширу- 
вање на активности на Сојузот, 
преку неговото залагање за  издиг- 
нување на наставата по историја 
на југословенско ниво, како и за 
создавање и развивање на љубов

на младите генерации кон исто- 
риската наука. За таа цел беше 
предложено Сојузот да започне да 
издава популярна едиција со ис- 
ториска содржина, лесно прифат- 
лива за поширок круг на читате
ли.

Дискутантите посебно се зало
жи]* а за зголемување на активнос- 
та на Скопското друштво на ио  
торичарите, бидејки истото е нај- 
големо и најмасовно во Републи- 
ката и претставува столб на Соју- 
зот на друштвата на историчари- 
те на СРМ. За таа цел беше поддр 
ж ан предлогот Скопското друш
тво да се подели на пет дела, во 
петте скопски општини, а меѓу нив 
да постои координационо тело за 
нивната работа.

Во понатамошниот тек на ди
скуем* ата повторно беш е покренат 
проблемот за учебниците по ис- 
историја. Беше нагласена потре- 
бата од зголемување на квалите- 
тот на истите, како и потребата 
за поголема дистрибуција и ликви- 
дирање на резервите кои се натру- 
пуваат во издавачките куќи.

Во продолжение на дискусијата 
уште еднаш беше нагласена пот
ребата од примената на музеоло- 
гијата во наставата по историја, 
при што беше речено соработката 
со музеите да се внесе во настав- 
ните програми.

На крајот од дискусијата едно
гласно беа прифатени поднесените 
извештаи.

Завршувајќи ja дискусијатд, бе 
ше констатирано дека дадените 
предлози, сугеотии и размислува- 
ња ќе бидат патоказ за  идната ра
бота на Сојузот на друштвата на 
историчарите на СРМ.

Во продолжение од работата на 
Собранието на Сојузот на друштва
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та на историчарите на СРМ, се 
премина кон избор на: Претседа- 
телстзо на Сојузот, Редакцијата на 
сп. „Историја“, Одбор за опште- 
ствена контрола и Суд на честа:

За можни кандидати на Претсе 
дателството на Сојузот на друшт- 
вата на историчарите на СРМ се 
предл ожени:

1. М-р Никола Чингоски — ггро 
фесор на Факултетот за безбед- 
ност, за претседател,

2. Марјан Димитријевеки, асис- 
тент во ИНИ—Скопје, засекретар.

3. М-р Коста Ациевски — пре
давай на Филозофскиот факултет 
во Скопје, за член.

4. Али Вишко — професор на 
Педагошката академија во Скоп- 
je, за член.

5. Благоја Цветковски — про
фесор на Педагошката академика 
во Скопје, за член.

6. Д-р В ладо Ивановски — на
у ч е н  советник во ИНИ—Скопје, за 
ч л е н .

7. Марија Мирчевска — профе
сор во гамназијата „Орце Нико- 
лов“ — Скопје, за член.

8. Вера Буцевска — професор 
во О Y „Владимир Н азор“ — Скоп 
je, за член.

9. Торги Банковски — советник 
во Заводот за пжолство — Битола, 
за член.

10. Дукадин Камшикоски — 
професор во Прилеп, за член,

11. Нуфре Јовановеки — про
фесор во ЦСНО „Злате Малаков- 
ски“ — Гостивар, за член.

12. Коце Коцевски — советник 
во Тетово, за член.

13. Ленче Горачинова — профе
сор во тм назијата во Штип, за 
член.

Кандидационата листа, како и 
извештајот за работа два месеци 
пред одржувањето на Собраеието

беш е и спратена до сите д р у ш тва  
н а  историчарите и  до П ретседа- 
телството н а  Р К  ССРИМ .

П редлож ен ата  ли ста  беш е едно- 
гласно приф атена.

З а  Р ед ак д и ја  на сп. „И сто р и ја“, 
беа  п редл ож еи и  следните член ови:

Д-р Б р ай ко  П ан ов  — п роф есор  
н а  Ф и л озоф ск и от  ф акултет; за  гла 
вен  и  одговорен  уредник.

Д-р В оислав  К уш евски , п роф е
сор н а  Ф и лозоф скиот ф акултет;

Д -р Растислав Т ерзи оски , н ау 
чен  советник во  И Н И ;

М-р Али В иш ко  ,п р о ф есо р  во 
П едагош к ата  ак адем и ја ;

Д -р В л  ад  о К артов , п роф есор  
н а  П равн и от ф акултет.

П р ед л о ж ен ата  л и ста  беш е едно- 
гласно  приф атена.

Во О дборот з а  оп ш тествеи а кон 
тр о л а  беа п редлож еи и  следните 
членови:

Д-р П етар  С тојанов, н аучен  со
ветн и к  во И Н И —С копје.

Д-р Х ристо М еловски, п роф есор  
на Ф и лозоф скио  тф акултет во 
С коп је, за  член .

П роф есор  Стево Н и колов, од  
Т итов Велес, з а  член.

П редл ож ен ата  л и ста  на члено- 
вите беш е едногласно п риф атена.

За Суд н а  честа беа  п редлож е- 
н и  следните членови:

Д-р К рсте Витоеки, н аучен  со
ветн и к  во  И Н И —С копје.

Торги Д и м овски  о д  Битола.
Љ уби да  С таматова, проф . во 

гимназијагга „Јоси п  Б роз Т ито“ — 
С колје.

П р ед л о ж ен ата  ли ста  беш е ед
ногласно п ри ф атен а .

Н а  к р а јо т  од р аб о тата  н а  о ва  
ј убил ej но годиш но собран и е на 
С о јузот  н а  д р у  ш твата  н а  истори-
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чарите на СРМ беше предложено 
да се испрати телеграма до Репуб- 
личката конференција на ССРНМ.

Затворајќи го Собранието, досе- 
гашниот претседател на Сојузотна 
друштвата на историчарите на 
СРМ, д-р Владо Ивановски, им од- 
даде благодарно ст на присутните 
делегати на Собранието и на сите 
членови на Сојузот на друштвата

на историчарите на СРМ, за актив- 
ното учество во работата на Соб
ранието, пожелувајќи им успеш
на понатамошна работа.

Јубилејното годишно собрание 
на Сојузот на друштвата на исто
ричарите на СРМ ja заврши рабо
тата во 12 часот.

Марјан ДИМИТРИЈЕВСКИ
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