
ваше на националноослободител- 
ните цели во деј поста на МРО и 
во Илинденското востание; м-р 
Александар Трајановски, Учество- 
то на селанството од Крушевскиот 
реон во Илинденското востание. 
Своите трудови за печатење ги 
приложија: д-р Глигор Тодоров- 
ски, Револуцйонерната организаци- 
ја и Мирцштегоката реформна по
литика; проф. д-р А>убиша Док- 
лести^ Општествената и политич- 
ката условеност на борбата на 
МРО за автономија на Македони- 
ја; и д-р Славко Димевски, Маке- 
донската наци ja и контроверзите 
во ВМРО.

По излагањето на рефератите 
се разви жива дискусија во ко ja 
зедоа учество повеќе научни ра- 
ботници, и тоа: Христо Андонов 
Полјански, Христо Андоновски, 
Живко Василевски, Стеван Габер, 
Миомир Дашиќ, Данчо Зографски,

Владимир Картов, Ристо Кирј азов
ски, Томе Момировски, Петар Пе- 
пељугоски, Ристо Поплазаров, Бла- 
же Ристовски, Александар Хрис
тов.

Во поднесените уводни излага- 
1ъа и во дискусијата што се воде- 
ше по нив, беше извршена анали
за на собраниот историографски 
материј ал, а беа изнесени и некой 
нови моменти и сознанија за нас- 
таните во Мајкедонија од крајот 
на X IX  и почетокот на X X  век, ка- 
ко и за одгласот на овие настани 
и на Илинденското востание во 
светот.

Од уводните излагања и од дис- 
кусиите може да се заклучи дека 
се дадени нови прилози за Илин
денското востание, кои даваат 
можност во анализата на востани- 
ето да се навлезе подлабоко и да 
се разјаснат условите во кои тоа 
се развивало.

Благој СТОИЧОВСКИ

НАУЧЕН СОБИР „УЧЕСТВОТО НА НАРОДНОСТИТЕ ВО НОБ М 
СОЦИЈАЈ1ИСТИЧКАТА РЕВОЛУЦМЈА НА ЈУГОСЛАВИЈА (1941—1945)“

Во организација на Општински- 
от одбор на Сојузот на борците 
на градот Дарувар, Социјалистич- 
ка Република Хрватска од 15 до 
18 септември 1983 година беше 
одржан мошне успешен научен со- 
бир на тема: „Учеството на на- 
родностите во НОБ и Социјалис- 
тичката револуција на Јх/гославија 
(1941— 1945)“, На собирот беа под- 
несени преку 20 реферати и сооп· 
штенија, кои заедно со диску си ја- 
та водена по нив, ќе бидат обја- 
рени во посебен зборник.

Од Социјалистичка Република 
Македонија на Научниот собир

учествуваше научниот советник од 
Институтот за национална истори- 
ја д-р Растислав Терзиоаки со ре
ферат под наслов: „Местото на 
народностите на Македонија под

бугарската окупација 1941— 1941 
година/'

Собирот укажа на многу важ
ны проблеми што чекаат соод- 
ветна обработка. Беше укажано 
на потребата и натаму да се ра- 
боти на оваа проблематика. Ке мо
ра и пошироко и подлабоко да 
се обработи улогата на народнос
тите во НОБ и Револуцијата ка- 
ко и нивниот третман од страна
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на окупаторите на Југославија. Бе
ше истакнато дека притоа ќе тре
ба да се авализираат како пози
тивнее така и негативнее поја- 
ви како кај народее, така и кај 
народностите во Југославија, нив- 
ната меѓусебна поврзаност и спе- 
цифичност. Посебно да се проучи 
и покаже како кај напште народи 
и народности созреваше свеста да 
се вклучат во НОБ и Револуцијата 
и сл.

На собирот се укажа и на па- 
тиштата по кои би се одело по- 
натаму за да би се работело на 
оваа проблематика, што секако би 
дало нови резултати.

Беше истакната и потребата, 
дека во проучуването на овие 
проблеми не треба да се ограничу 
ваме само на воениот период, дека 
треба да се проучува и поранеш- 
ниот период особено во надвече- 
рието на војната, кои проучува- 
ња би овозможиле вистински сот 
ледувања на коренее на многу 
проблеми што подоцна се појаву- 
ваат и во периодот на НОВ и Ре- 
волуцијата. Исто така, се истакна 
и потребата од поизграден научен 
методолошки пристап кон ната- 
мошна работа на оваа проблема
тика.

Посебно беше нагласено дека 
за оваа како и за слична друга 
проблематика не е доволно само 
парцијална обработка — за одре- 
дени региони и слично, но дека 
е потребно со тоа понашироко 
да се зафати југословенската ис- 
ториска наука што би дала и по- 
воопштени резултати и заклучоци. 
Значајно е исто така, што на со
бирот беше подвлечено дека е пог- 
решна праксата со проблемите нэ 
народностите во научните институ
ции, поединци и сл. да се зани- 
маваат само претставници на соод-

ветните народности што се пред
мет на проучување. Во врска 
со ова важно прашање беше пок- 
рената диекусија и околу цраша- 
њето за* создавање на соодветни 
кадрови и финансирање во оваа 
облает.

Беше истакната потребата да 
се направи додатен и упгге пого- 
лем напор архивската, мемоар- 
ската и друга корисна граѓа за 
проблематика на народностите да 
се открива, да се направи таа 
подостапна и попрегледна, да се 
искористат побрзо и подобро жи
вите сведоци кои можат многу 
работи да објаснат како единст- 
вени сведоци. Од разбирливи 
причини беше нагласено да му се 
даде приоритет на, ова прашање.

На собирот исто така беше ис
такната потребата во натамошно- 
то проучуваьье на насловната 
проблематика да се вклучат што 
повеќе млади истражувачи; беше 
препорачано со тоа посериозно 
да се занимаваат историските ин
сти тут  и универзитегите кои би 
овозможиле на оваа тема да се 
работат семинарски работ , маги
стерски трудови, докторски ди- 
сертации и сл. Со истиот проблем 
корисно би било да се стимули- 
раат и поединци, волонтери, да се 
заинтересираат историските музеи 
и други институции и поединци.

Изнесувајќи ja позитивната 
оценка за собирот во целина мо- 
жеме со сигурност да заклучиме 
дека и сто т  веќе е и ќе остане 
драгоцен придонес за побрзото и 
посолидно проучување на вака 
важниот и секогаш актуелен про
блем на нашите народности. Во 
текст на НОВ и Револуцијата 1941 
—1945 година во заеднички борби 
со народите на Југославија наро
дностите го дадоа својот можен
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придонес и низ таа борба го о- 
безбедуваа патот на заедништво- 
то, слободното и рамноправно жи- 
веење. Во заклучната дебата на 
собирот беше посебно истакната 
потребата со работата на истиот 
да се запознаат општествено-поли- 
тичките фактори во нашата зем- 
ja пред cè Сојузот на комунисти- 
те, Социјалистичкиот сојуз, Соју 
зот на борците кои заинтересп- 
рано го следат овој проблем и 
секако ќе придонесат за успеш-

ното продлабочување на работата 
поставена на научниот собир.

Собирот ja заврШи својата ра
бота во духот на сеопшто распо
ложение и задоволство на присут- 
ните што беше едногласно изра- 
зено и на проштелниот заеднич- 
ки прием шго го приредија љубез- 
ните и гостољубиви домаќини на 
градот Дарувар, кои навистина 
многу сториja собирот да биде 
добро организиран и да протече 
на најзавидно ниво.

Растислав ТЕРЗИОСКИ

НАУЧЕН СОБИР „РАСВЕТЈ1УВАЊЕ НА ЖИВОТНИОТ ПАТ И ДЕЛОТО НА  
НИКОЛА ПЕТРОВ — РУСИНСКИ“

Во рамките на прославата на 
80-годишнината од Илинденското 
востание и 40 години од смртта 
на Никола Петров Русински, а во 
организадија на Одборот за прос
лава, Институтот за национал! i а 
историj а, Филозофско-историскиот 
факултет и Домот на културата 
— Б еров о, од 28 до 29 октомври., 
во Берово и во с. Русиново беше 
одржан научен собир посветен на 
расветлувањето на животниот пат 
и делото на Н.П. Русински.

На свеченото отворање на Со
бирот, покрај голем број научнп 
работници, професори, и ученици 
присуствуваа: преседателот на
MAHY, ајкадемикот д-р Михаило 
Апостолски, доп. член проф. д-р 
Данчо Зографски — директор на 
Институтот за национална истори- 
ja и други истакнати општествено 
-политички и културни работници,

Собирот го отвори претседате- 
лот на одборот за прослава — 
дипл. прав. Бор о Дракалски, кој 
од името на собранието на Опш- 
тината, општествено-подитичките

организации и граѓаните ги подз- 
драви присутните на овој научен, 
собир. Присутните на овој научен 
собир ги поздрави и преседателот 
на Собранието на Ошптината Бе
рово — дипл. прав. Благој Алек
сов, кој им посака плодна работа 
и пријатен престо j во Малешеви- 
јата. Од името на M AHY собирог 
го поздрави претседателот Михаи
ло Апостолски, од името на Ин
ститутот за национална истори ja 
доп. член д-р Данчо Зографоки а 
од името на Йсториско-Филозоф- 
скиот факултет д-р Димитар Ди- 
мески. Во продолжением на све
ченото отворање мандолинскиот 
оркестар при ΠΟΥ „Никола Пет
ров-Ру сински” од с. Русиново при- 
реди пригодна програма. Откако 
заврши свечениот дел беше отк- 
риена биста на Никола Петров 
Русински пред ко ja за животот и 
делото на Русински зборуваше 
претседателот на ССРНМ за опш- 
тина Берово Никола Агоски, а 
свеченото откривање го изврнш 
академикот Михаило Апостолски.
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