
и во мерките на заедницата. Ре- 
фератите како и дискусијата, Ma 
кедонската академија на науките

БИТОВОТО И ИСТОРИСКОТО во

Македонската академија на на
уките и уметностите, на 10 и 11 
мај 1983 година, во просториите 
на Академијата одржа научен со · 
бир на тема: „Битовото и историс- 
кото во македонската уметничка 
проза” .

При определувањето на оваа 
тема организаторот го имаше 
предвид звачајниот подем што ма
кедонската прозна продукдија го 
одбележа во изминатиот период, 
заземајќи едно од нај значајните 
места во современата македонска 
литература и култура. Toj подем 
се изразува во повејќе насоки — 
од богатството на жанровите (рас- 
каз, новела, роман) до тематската 
разновидност што во себе опфаќа 
широк спектар на содржини ·— 
од историски и битови до совре- 
мени.

Оваа панорама на автори, на 
жанрови, на содржини и на ес- 
тетски постапки во нашето прозно 
творештво cè повеќе станува 
предмет на интересирање на на- 
шата критичарско-есеистичка и 
теоретска мисла.

Со оглед на фактот дека бито- 
вите и историските теми во на
шето прозно творештво се за иа- 
шиот народ значај ни и каракте- 
ристични и претставуваат иегова 
постојана инопирација, научниот 
собир имаше за цел свртување 
кон едно пошироко научно проу- 
чување на овие две области. На 
авторите со реферати им беше

и уметностите ке ги објави во 
посебен зборник, со што тие ќе 
станат достапни за јавноста.

Благој СТОИЧОВСКИ

МАКЕДОНСКАТА УМЕТНИЧКА ПРОЗА

овозможено тоа проучување да се 
движи во еден широк спектар на 
теми од народниот бит и фолклор 
до темите од областа на поблис- 
кото (Народноослободителната 
војна и Револуцијата, почетоците 
на дваесеттиот век и подалечното 
минато.

Научниот собир, со пригоден 
уводен текст, го отвори акад. Ба
сил Илоски, а (собирот од името 
на Македонската академија на 
науките и уметностите го поздра- 
ви акад. Михаило Апостолоки. 
претседател на Академијата.

Со свои прилози на собирот 
настапија: проф. д-р КирилПену- 
шлиски, Одразот на фолклорната 
традиција врз македонската умет
ничка проза; проф. д-р Вера 
Стој чевска-чАнтиќ, Средновековни- 
те книжевници и историјата; проф 
д-р, Слободан Ж . Марковиќ, Ж и
вотного секојдневие и уметнич- 
ката стварност во романот на 
Стале Попов „Крпен живот” ; 
проф. д-р Ружа Паноска, Сфаќа- 
њата на битовата компонента во 
јазикот на макед онската уметнич
ка проза; доц. д-р Луан Старова, 
Балканскиот контекст на македон- 
скиот роман со тематшса од ос- 
MaHCŒOïOT период; проф. д-р Геор
ги Старделов, Литературата, исто- 
риоките митови и идеологии; 
проф. д-р Радомир Ивановиќ, По- 
лифоната структура на романите 
на Славко Јаневски; д-р Радоица
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Таутовиќ, Осовременување на ис- 
торискиот роман (револуционер- 
ната тема во романескната проза; 
проф. Благо ja Иванов, Од вруто- 
кот кон утокот (неколку беленпш 
на темата фоклорот во нашата 
проза); Милан Турчинов, Битот и 
„антибитот” во некой облици на 
современата македонска проза; 
доц. Влада Урошевиќ, Некой про- 
блеми во ставот на нараторот во 
македонската проза за селото 
кон крајот на 50-тиге годины; 
проф. Борислав Павловски, Функ- 
цијата на магиското во прозата 
на Петре М. Андреевски; д-р Во
ислав Јаќоски, Битовото во драм- 
ското творештво на Горан Стефа- 
новски; д-р Симо Младеновски, 
НОВ и Револуцијата во македон
ската проза за деда. Од оправда
ны причини своего отсуство го

најавија следните учесници: Сло
бодан Мицковиќ, Огруктурата и 
„Пустина” на Торга Абаџиев; д-р 
Драшко Реџеп, Просторите на 
југот, пределы на имагинација; 
Петар Т. Бошковски, Кон праша- 
њето за актуализација на исто- 
риските содржини; Света Лукиќ, 
Историјата и современиот живот 
во прозата на Димитар Солев, д-р 
Миодраг Аруговад, Битовото и ис- 
ториското во прозата на Стале По
пов. Свои рефераты пријавија, ш> 
од оправданы причини не можеа 
да земат учество во работата на 
собирот и проф. д-р Томе Саздов 
и д-р Љубомир Цвиетиќ. Рефера- 
тите на сите пријавени учесници 
ќе бидат објавени во посебен 
зборник, во издание на Македон
ската академија на науките и 
уметностите.

Благој СТОИЧОВСКИ

СОВЕТУВАЊЕ СО НАСТАВНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЈА ОД СРЕДНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

Согласно со обврските што про- 
излегуваат од Законот за средното 
образование и од Правилникот за 
перманентно стручно и педагошко 
усовршување на наставниот кадар 
во средното образование, Репуб- 
личкиот завод за унапредување 
на образованието' и воспитувањето 
организира советување за настав- 
ниците кои го предаваат предме- 
тот историја.

Целта на советувањето беше на 
наставниот кадар да му се ука- 
же стручна и педагошко-метод- 
ска помош за успепшо реализира- 
ње на новите наставни програми 
и да се придонесе во нивното пер 
манентно стручйо и педагошко 
усовршување.

Советувањето беше одржано во 
три пункта: на 19.09.1983 година во 
Скоп je, на 21.09.1983 година во 
Штип и на 23.09.1983 во Битола. 
На советувањето беа разработени 
две теми:

1,. Искуства и согледувања од 
реализацијата на наставната про- 
грама по историја во I клас на 
средното образование за која ин
формираше Наум Димовски, са- 
мостоен педагошки советник по 
историја во Републичкиот завод за 
унапредување на образованието и 
воспитувањето.

2. Реализација на наставната 
npoipaMa по историја во I I  клас 
на средното образование. Упатства
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