
за тоа дадоа проф. д-р Владо 
Картов, проф. м-р Никола Чинго 
и Наум Димовски.

Присутните професори беа ин- 
формирани за заедничките прог- 
рамски јадра по историја за ос- 
новното и средното образование 
како и за учеството на V I I I  кон- 
грес на историчарите на Југосла- 
вија. Разговорот по оваа тема го

раководеше цретседателот на Со- 
јузот на друштвата на историча
рите на СРМ Никола Чинго.

По обработуваните теми се 
водеше диску си ja, и беше догово
рено на што да се посвети пого- 
лемо внимание во работата при 
реализацијата на воспитно-обра- 
зовните задачи во наставата по 
историја во средното образование.

Наум ДИМОВСКИ

TPKAJIE3HA MACA „ЕТНОГЕНЕЗАТА НА ЈУРУЦМТЕ И НИВНОТО 
НАСЕЛУВАЊЕ НА БАЛКАНОТ

Македонската академија на на- 
уките и уметностите на 17 и 18 
ноември 1983 година во Скопје ор- 
ганизира тркалезна маса на тема: 
„Етногенезата на Јурудите и нив- 
ното населување на Балканот” .

Тркалезната маса, во отсуство 
на претседателот на Организацис- 
ниот одбор акад. Крум Томовски, 
ja отвори д-р Галаба Паликруше 
ва, член на Одборот. На собирот, 
покрај учесниците, со реферати 
присуствуваа членови на MAHY и 
други научни работници од градот 
и Републиката. Во уводниот збор, 
д-р Галаба Паликрушева го истак- 
на интересот на научната јавност 
за Јуруците на овие балкански 
простори, што посебно се јави по 
Втората светска војна. Конкретно, 
тој интерес почна во 1955 годи
на, и тоа во Штип (Штипскиот му
зе ј), каде што има повеќе јуруч- 
κο население, со прибирање на ет- 
нографски материјал од таа те- 
риторија. Подоцна во рамките на 
Македонсжата академијана науки- 
те и уметностите е формиран од- 
бор за изработка на научен про
ект за „Положбата на Јуруците

во Македонија” , кој од 1972 годи
на се занимава со комплексного 
проучување на Јуруците во Маке- 
донија. Исто така и Институтот за 
фолклор од Скоп je  работи на за- 
еднички проекта со Институтот за 
фолклор од Анкара, Турција, чиј- 
што предмет на интензивни ис- 
тражувања се фолклорот и етно- 
графијата на Радовишко-валандов- 
ската јуруклана.

Со цел да се преиспитаат по- 
сестрано досегашните сознанија з 
таа проблематика и да се фрли 
нова светлина врз новооткриени- 
те и непознати извори, досега не- 
искористената литература, како 
и врз зачуваните остатоци од нив- 
ната материјална и духовна кул- 
тура, Македонската академија на 
кауките и уметностите во рамки
те на спомнатиот проект го вклу- 
чи и организирањето на оваа τρ- 
калезна маса. Целта на Одборот 
на тркалезната маса беше да ja 
осветли етногенезата на Јурците и 
нивното населување на овие наши 
простори од повеќе аспекта, нив-
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ната положба низ историјата, ја- 
зикот, фолклорот, етнографијата п 
АР.

За време од дводневната ра 
бота на тркалеэната маса беапре- 
зентирани вкупно рефератите на 
14 учесници од земјата и од 
странство, и тоа: д-р Василис Ди- 
митриј адис (Грциј а), населувањето 
на Јуруците во централна и за- 
падна Македонија; д-р Елена Гроз- 
данова (Бугарија), Нови сведош- 
тва за Јуруците во бугарските и не
кой од соседните земји во пери- 
одот од XV до X V II век; акад. 
Харалампие Поленадовиќ, Јордан 
Хаџи Константинов-Џинот за Јуру- 
ците; д-р Олга Зироевиќ, Јуруци- 
те во рудниците; д-р Ванчо Вош- 
ков, Јуруците и Светогорските ма- 
настири; д-р Александар Стојанов- 
ски, За Јуруците во Кустендил- 
скиот санџак; д-р Александар 
Матковски, Матернјали за Јуруци- 
те во Македонија во Битолските 
сиџили; д-р Галаба Паликрушева, 
Етнографските особености на ма- 
кедонсјките Јуруци; проф. Васил 
Недков, Јуручките населби и на
селение во Неточна Македонија; 
Ангелина Крстева, Носијата на Ју- 
руците во Македонии а; акад. Оли
вера Јашар-Настева, Јуруците во 
Радовишко; Јашар Дорук (Турци- 
ја), Посебности на формата на на- 
родната музика кај македонските 
Јуруци; Илхами Емин, Едно раз- 
мислување околу достоинствата на

социјалната ј у ручка народна пес- 
на во Македонија; иВанчоТушев- 
ски, Јуруците во македонеката на
родна песна.

Останатите пријавени учесници 
со реферати ќе ш  приложат сво- 
ите трудови за печатење, и тоа: 
д-р Душанка Бојаниќ, Јуруците 
и акинџиите; проф. д-р Петар Вла- 
ховиќ, Размислувања за етногене- 
зата на Јуруците; акад. Крум То- 
мовски, Јуручката куќа во Маке- 
донија; Камил Тојгар (Турција), 
Согледувања врз ракотворбите на 
македонските Јуруци; Зимрит 
Нахја (Турција, Свадбените оби- 
чаи и кујната кај македонските 
Јуруци; и акад. Бижидар Видоес- 
ки, Името Јурук во македонеката 
топонимија.

По излагањето на сите рефера
ти, ее разви мошне плодна и кон
структивна дискуоија во која зе- 
доа учество речиси сите учесници. 
Во дискусијата беа изнесени мно
гу нови прашања во врска со жи 
вотописот на Јуруците на овие 
балкански простори, а исто така 
беа иницирани и редица други 
прашања еврзани со нивната ет- 
ногенеза, коишто ќе бидат пред- 
мет на понатамошни проучувања.

Сите реферати и дискусијата ќе 
бидат објавени во посебен збор- 
ник во издание на Македонеката 
академија на науките и уметнос- 
тите.

Блаогој СТОИЧОВСКИ
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