
реџиќ й друш знаменита личнос
ти од историјата на Србија, доде- 
ка во другите републики тие лич
ности повеќе ce споменуваат! Овие 
и другите цримери покажуваат де
ка анализата е поставена на несо- 
одветни основи. Веруваме дека во 
II дел од анализата составувачи- 
те односно истражувачите ќе во- 
дат сметка за овој нивен погре- 
шен старт во првиот де л. . .

Истиот ден домаќинот организи- 
ра посета на Нови Сад, каде на 
Филозофскиот факултет за гости
те беше организиран прием, за- 
познавање со знаменитостите на 
Нови Сад, посебно Музејот на

НОВ на Војводина, на низата 
уметнички ликовни збирки и на 
Петроварадинската крепост.

За наредната интеркатедриска 
средба, студентите заедно со свои 
те наставници се договорија да ja 
обработуваат темата за „Федера- 
лизмот кај нашите народи и на
родности“, по повод 40-годишниот 
јубилеј на Второто заседание на 
АВНОЈ, што и ова &е претставува 
континуитет во следењето на ју 
гословенското заедништво во ми- 
натото.

Мари ja ПАНДЕВСКА 
Bojo КУШЕВСКИ

ШКОЛА НА МЈЅАДИ МАРКСИСТИ
(За работата на седумнаесетата cem ja на Школата на млади м арксист  

„Стив Наумов — Мите Богоевски“)

Седумнаесетгата сесија на Шко 
лата на млади марксисги „Стив 
Наумов — Мите Богоевски“ се одр 
ж а на Попова Шапка (Тетово) на 
30 и 31 мај 1983 година. Сесијата 
расправаше по темата „Политика 
та и нејзиното поопштествување 
во самоуправното општество“.

Воведно излагање поднесе дру- 
гарот Ристо Џунов, член на Прет- 
седателството на ЦК СКМ. Шко
лата работеше во три секции на 
теми: „Ставовмте ка класиците на 
марксизмот за политиката, основ- 
ните карактеристики и поимот за 
политиката“; „Поошптествувањето 
на политиката во самоуправното 
оп ш тество“ и  „М естото и  улогата  
на општествено-политичките орга
низации во процесот на оопште- 
ствувањето на политиката“. Ко ре
ферата на темите поднесоа д-р Го- 
ко Този, професор на Факултетот 
за безбедност, м-р Торги Тоновски,

виш предавай на Правниот факул- 
тет во Битола и м-р Мирјана Ма- 
левска, соработник во Институтот 
за социолошки и политичко-прав- 
ни истражувања. Во работата на 
сесијата учествуваа над 150 уче- 
ници, студента, работничка млади- 
на, професори, асистенти и научни 
работници.

Учесниците посебно внимание 
посветуваа на некой прашања од 
споменатата тема, пред се, за тео- 
ретските основи на марксизмом, 
односно за сфаќањата и теорет- 
ската мисла на Маркс, Енгелс и 
Ленин, .потоа за бирократазмот, 
плурализмот на самоуправните 
интереси, делегатскиот систем, ка- 
ко и за местото и улогата на Со- 
јузот на социјалистичката млади- 
на во поопштествувањето на по
литиката.

Во својата досегашна работа 
и постоење Школата се афирмира
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како специфична форма на идеј- 
но-политичко оспособување и из- 
дигање на младите творечки по- 
тенцијали од областа на марксиз
мом Постоејќи како трибина пре- 
κγ ко ja младите луге од сите сре
дний го манифестираат својот ин
терес за науката, таа обезбеди и 
обезбедува подобра информира- 
ност и подготвеност за согледува- 
ње на сите прашања од областа 
на општествените движења и на- 
шата социј алистичка практика. 
Преку дискусиите младите и на 
оваа сесија со творечки пристал 
ги совладуваа не само теоретски- 
те претпоспгавки, туку со ориги- 
налноста на идеите и согледувања- 
та ja изоструваа својата критач- 
ка свест, со цел да ja поттакну- 
ваат револуционерната акција, 
втемелена врз интересите на ра- 
ботничката класа.

Во работата на Школата на 
млади марксиста „Стив Наумов — 
Мите Богоевски“ во последно вре- 
ме е забележана поголема актив- 
ност на учесниците во самата ра
бота на сесиите. Тоа се огледа во 
во тоа што порано практикувакото 
читање на соопштенијата, се за- 
менува со водење на жива и кон
структивна д искуси ja на учесни
ците за определената тема, што 
доведува до многу поуспешно од- 
виван>е на работата на сесијата, 
а со тоа и до остварувањето на 
вистинската улога и функција на 
Школата. A соопштенијатт што 
се доставуваат, претставуваат са
мо подготовка и основа за диску- 
сија и учество во работата.

Kora се зборува за темите, спо- 
ред кои се работа, интересно е

да се истакйе й тоа дека диску- 
си] ата меѓу учесниците најживо 
се одвива кога се зборува токму 
за младите. Тоа се потврди и овој 
пат во третата секција, каде се 
зборуваше за улогата на младин- 
ската ортанизација во поопштест- 
вувањето на политиката, при што 
беа изнесени конкретни и иыте- 
ресни факта и податоци од ра
ботата на младите и младинската 
организација.

На пленарната седница, со ко- 
ja заврши сесијата, беа поднесени 
извештаи за работата на секциите 
и се резимира целокупната рабо
та на седумнаесеттата сесија на 
Школата на млади марксиста 
„Став Наумов — Мите Богоевски“.

На сесијата исто така е дого
ворено следната, 18-та сесија, да 
работа на те.ма „Маркс и совреме- 
носта“.

Од ННСГ за историја при Фи- 
лозофскиот факултет во Скоп je во 
работата на сесијата со свои со- 
општенија учесгвуваа: м-р Кочо 
Сидовски „Лениновата политичка 
мисла за државата и диктатурата 
на пролетаријатот“ и студентите 
Ристов Благој „Самоуправувавьето 
како темел и основен белег на 
демократското устројство на Ју- 
гославија“; Костадиновски Томе 
, ,Бир ократиј ата како основна со- 
пирачка во поопштествувањето на 
политиката“; Крстевска Веселинка 
„Политика и држава“ и Шело Ми- 
ралем „Социјалистачкото самоуп 
равување и прашањето на одумы- 
рањето на државата“.

Кочо СИДОВСКИ
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