
СОВЕТУВАШЅ ЗА СОБИРАЙТЕ, ОБРАБОТУВАЊЕ И ÜBJAB YBÀïbË НА 
МЕМОАРСКИ И АРХИВСКИ МАТЕРШАЛИ ЗА ИОВ И РЕВОЛУЦИЈАТА

Во организации а на Републич- 
киот одбор на СЗБ од НОВ на 
Македонија на Институтот за на
ционал на историja и на Архивот на 
Македонија, кои реализирајќи ги 
насоките за натамошно унапреду 
вање на архив ската, мемоарската 
и издавачката дејност за НОВ и 
Револуцијата, усвоени во март 
1981 година на заедничката седни 
ца на двете Претседателства (Ре- 
публичкиот одбор на СЗБ на НОВ 
Републичката конференции а на 
ССРНМ), на 24 февруари 1983 
година, се одржа советување 
посветено на собирањето, об- 
работувањето и објавувањето на 
мемоарската и архивската граѓа 
за НОВ и Револуцијата. Советува- 
њето се одржа во Институтот за 
македонски јазик во Скопје. Ра
ботата на Советувањето ja отвори 
директорот на Институтот, проф. 
Д“р Александар Христов, кој ги 
поздрави присутните гости, прет- 
ставниците од општинските здру- 
жени ja на борците, архивите и 
музеите на целата Република, ка
ко и друште поканети гости од 
Скопје. Исто така, присутните ги 
поздрави и генерал-потполковни- 
кот Димче Савевски, кој од име- 
то на СЗБ на НОВ на Македонија 
на учесниците на Советувањето им 
иожела успех во работата.

Работата на Советувањето се 
одвиван1е претпладне кога беа под 
несени 5 реферати и попладне, ко 
га беа водени дискусии по соод- 
ветната проблематика.

Во првиот реферат на тема: 
„Мемоарите и нивната историска 
вредное!'“ што го поднесе проф. 
д-р Христо Андонов Полјански, се

нагласи значењето на мемоарската 
ipara како основен извор во ис- 
ториската наука, која особено до- 
б т а  свое значење, кога за сод- 
ветната проблематика нема друти 
извори .Потоа, цреку еден пресек 
за развојниот пат на иаториската 
наука од нај стари дни до денес, 
тој го истакна значењето што ме
моарите и сеќавањата го имаат во 
однос на расветлувањето на опре- 
делени историски епохи и личнос
ти, кои многу ни помагаат, при 
немањето на други извори, пра- 
вилно да се запознаеме со соод- 
ветната третирана проблематика.

„Општите. методолошки начела 
на интервјуто и анкетата“, беше 
насловот на вториот реферат под
несен од проф. д-р Томислав Чок 
ревски, кој се оеврна на значење- 
то на ижгервјуто и анкетата во со 
бирањето на мемоарската граѓа. 
Toj непосредно се задржа на под- 
готовките што треба да ги извр- 
ши лицето кое ќе го изврши ин- 
тервјуто и анкетирањето, со по- 
себен оеврт на подготовките, кон 
тактите и текот на интервјуто, за- 
држувајќи се со непосредно об- 
јаснување на секој еломент попо- 
дробно и попродлабочно.

Басил Јотевски, во рефератот 
на тема: подготовки и земање, 
сеќавања по пат на колективно и 
поединечно анкетирање“ даде ст- 
ручен опис за начикот како и на 
кој начин треба да се собира ме
моарската граѓа ,од поединци и 
од трупа луге. Во своею излага- 
ње посебно тој се задржа на проб 
лемот во врска со изборот на лич 
поста за анкетирање и ги опиша
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сите претходни подготовки како 
и начинот како се изработува 
фактографски материјал, потеет 
сетник и прашалник, со посебен 
оеврт на текот на самого анкети- 
рање, било тоа да се изведува 
групно или поединечно .

Татјана Веселинова го подиесе 
рефератот „Значењето на потери- 
ската граѓа за НОВ во Македони- 
ja“. Таа се задржи на значење- 
то и улогата на архивот како ин- 
ституција во собирањето, чување- 
то и подредувањето на архив- 
ската граѓа, од неговото формира- 
ње во 1951 па до денеска. Притоа, 
таа даде целосен преглед на сите 
фондови на архивската граѓа кои 
се чуваат во Архивот на Македо
н ка, со мала содржина за секој 
фонд што содржи и со игго се 
состой.

Првиот дел на Советуваььето, 
заврши со излагањето на Ѓорш 
Чакарјаневоки, на тема: „Состој- 
бата и натамошната активност во 
собирањето на мемоарската гра
та“, што всушност беше еден он- 
шт преглед на целокупната мемо- 
арска граѓа ко ja е досега прибра
на и хронолонпш подредена во 
документационото одделение на 
ИНИ. Исто така, тој посебно ja 
истакна потребата дека оваа актив 
ноет унгге повеќе треба да се за- 
сили и да продолжи во целата 
Република, што е и основната цел 
на Советувањето.

Вториот дел од Советувањето, 
предвиден за диску сии по оваа 
проблематика, го отвори Алексан- 
дар Алексиев, директор на Архи
вот на Македонија, кој во свое
го излагање го истакна значење- 
τϋ за натамопшото уште поголе- 
мо и позасилено прибирање на 
сеќавања, од иреживеатш учесни-

ци на НОВ и Револуцијата, а кое 
се поставува како првенствена за
дача на лицата кои се занимаваат 
со оваа работа и на целото оп- 
штество, бидејќи како што истак
на понатаму, поради староста и 
болестите нивниот број cè повеќе 
се намалува. Потоа, со свои дис- 
кусии на Советувањето зедоа уче- 
ство: Орде Герасимов од Проби- 
штип, Дучо Крако од Скопје, 
проф. д-р Томислав Чокревски, од 
Скопје, Ѓоко Георгиевски од Кри
ва Паланка, Горшевски Митре од 
Гевгелија, академик д-р Алексан- 
дар Христов од Скопје, Дане Це- 
ков од Куманово, Борис Камбер- 
ски од Струмица, Димче Савевски 
од Скопје, Ставре Доаѓа од Кру- 
шево и Ходе Горески од Битола. 
Повеќето од нив дискущираа за 
искуствата на собирачката актив
ност во своите општини, како и 
за тоа дека е потребна една по- 
широка соработда меѓу општини- 
те и од целата Република за реа- 
лизирањето на планот на размена 
на овие искуства. Исто така, беа 
истакнатн и некой слабости, би
де јќи поради немање на доволно 
помошни средства во некой општи 
ни и немање на стручен кадар за 
изведување на оваа работа, голем 
број борци не дале воопшто ни- 
какви сеќавања бидејќи со нив 
не се стану в ало во контакт.

На крајот, по завршените дис- 
кусини, завршен збор даде Алек- 
сандар Алексиев. Toj ги запозна 
присутните на советувањето, дека 
целиот материј ал од ова совету- 
вање ќе биде собран и издаден во 
посебна ш/бликација, и испратен 
до сите општински здруженијана 
борците. Исто така, тој истакна 
дека во иднина Сојузот на борци
те од општмните ќе треба поак- 
тивно да се ангажираат на полето
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на собирачката активно ст, а како 
главен носител и координатор на 
републичко ниво да биде Мемоар- 
ското одделение при ИНИ — Ско- 
пје. Потоа, заблагодарувајќи им 
се на сите учесници на Советува- 
њето, кои со својата работа и

плодните дискусии придонесоа за 
успешното изведување на Совету- 
вањето, ги поздрави учесниците, 
истакнувајќи дека оваа практика 
и во иднина ќе треба да се про
должи и негува.

Торги МАЛКОВСКИ

TEFEHCKA HAQTABA МД СТУДЕНТИТЕ ОД III И IV ГОДИНИ НА 
ННСГ ЗА ИСТОРША ИРМ ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЯТЕТ ВО СКОШЕ

Потребата за тереиска кастава 
на идните професори по историја 
е составен дел од наставната про- 
грама на четиригодишните студии 
на оваа научно-стручна дисципли
на. Оваа потреба е проверена во 
школската практика. Студентите 
треба да се запознаат со култур- 
но-историските споменици на на
шата земја, со локалитетите ка- 
де што се сдвивале значај ни нас- 
тани од нашата историја, да се 
запознаат со живите учесници, со- 
времениците и сведоците на нас- 
таните од нашего најново минато; 
запознавање со уметничката стра
на на културно-историските спо
меници, збогатување на културна- 
та содржина којашто треба да ja 
поседува секој педагог како би 
можел како водич на ученички 
екскурзии адекватно да ги толку- 
ва историските факти на спомени- 
ците и настаните на учениците ко- 
ишто му се доверени, да ги вое- 
питува и да формира кај нив со- 
цијалистички патриотизам и љубов 
спрема својата земја .Оттука и со* 
сема е оправдано што во настав- 
нР1те планови за оваа студиска 
трупа е предвидена и теренска 
настава за студентите од заврш- 
ните годный.

Имајќи ги предвид сиве овие 
потреби, ННСГ за историја орга- 
низираше теренска настава за сту
дентите од III и IV година. Оваа 
теренска настава трасте од 4 до 
9 мај 1983 година, со следниот 
итикер: Скоп je, Куманово, Манас- 
тирот Прохор Пчински, Лесковац, 
Ниш, Кралево, Крагуевац, Топола, 
Белград, Нови Сад. На враќање: 
Нови Сад, Шабац, В а лево, Тито- 
во Ужице, Пријеполе, Пеќ, Приз
рен и Скопје.

Раководител на оваа теренска 
настава беше проф. д-р Алексан- 
дар Апостолов, ко ј што предав а Ис 
торија на народите и народности- 
те на СФРЈ — нов век. Во терен- 
ската настава учествуваа 29 сту
дента.

Оваа петодневна теренска нас
тава беше однапред подготвена на 
тој начин што беа дадени задол- 
женија на поедини студента да 
во вид на кратки реферата и со- 
општенија ja запознаат групатасо 
значајните локалитети и настани 
од н аш ат а  кул турн а  и  п оли ти чн а 
историја. Со оглед на фактот што 
почетокот на теренската настава 
се поклопуваше со два значај ни 
јубилеи од нашата историја, 4 мај 
— 3 години од смртта на Јосип 
Броз Тито, и 80 години од трагич-
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