
ОСВРТИ

Гурѓевка ДОНЕСКА-ТРЕНЧЕВСКА

ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ HA АСНОМ HA ПРОГРАМАТА НА 
ОБРАЗОВНИТЕ ЕМИСИИ HA РАДИО СКОПЈЕ (I)

Во изминативе скоро три децевии постоење на училишна, 
денес образавна програма на Радио Скопје (I), редовно им ce 
посветува заслужево ввимание на настаните поврзани со овику- 
вањето и одржувањето на ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ HA АСНОМ, 
што заедво со другите историски и други емисии на Радио Ско- 
пје претставува голем придонес во расветлувањето и оценува- 
њето на историските вредности на овој настан. Зашто Првото 
заседание на АСНОМ најавторитетно ja  изрази волјата на маке- 
донскиот народ да живее зсако слободен и рамноправен член на 
југословенската федеративна заедница, творечки оживотвору- 
вајќи га на македонска почва Одлуките на Второто заседание 
на АВНОЈ и тоа на Историскиот ИЛИНДЕН од 1944 година. 
АСНОМ ja  освова Федерална Македонија како составен дел на 
Демократска ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА и ш  прокламира 
слободата, националниот суверенитет и рамноправноста на ма- 
кедонскиот народ во рамките на југословенската федерација 
— рожба на HOB и РЕВОЛУЦИЈАТА под раководство на КПЈ 
и Јосип Броз Тито.

Проследувајќи ги насловите на емисиите и на циклусите 
во врска со овој настан паѓа в очи еден одреден континуитет во 
однос на сестраното прикажување на настаните што доведоа до 
одржувањето на Првото заседание на АСНОМ, со наглаоен ак- 
цент на проткајувањето на илинденските револуционерни тра- 
диции во HOB и Социјалистичката револуција, како највисок 
дострел во континуитетот на национално-ослободителната бор- 
ба на македонскиот народ.

Во пристапот на обработката на оодржините домивираат 
развовидни форми што ce јавуваат како симбиоза на радиофо- 
ничните и психопедагошките и методски барања за вклопување 
на емисиите во воспитно-образовниот процес и во пермавентно- 
хо образовавие на слушателите. Притоа беа застапеви ваписи, 
предавања и  статии во изведба на двајца спикери, одвосво со
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членови на радио-драмата и скопски аршсти со соодветена при* 
дружна музика, потоа раскажувања или разговори со прежи- 
веани директни или индиректни учесници со најавено-воведни 
текстови и прикази и осврти на определени настани што му 
претходеа на одржувањето на Првото заседание на ACHQM, на 
самото заседание, на усвоенит-е документи на него, на одгласот 
на АСНОМ меѓу македонскиот народ и народностите што жи- 
веат оо него, меѓу другите народи и народности на Југослави- 
ја, меѓу Македонците во Егејска и Пиринска Македонија, M e
ry македонската емиграција во балканските земји и во светот, 
ii воопшто' во меѓународното работничко движење и на меѓу- 
народната сцена. Уште за улошта на емисиите на „СЛОБОДНА 
ЈУЃОСЛАВИЈА” ѕво одглаоот на АСНОМ, на чело оо Вељко Вла- 
ховиќ и оо првиот спикер на емисиите на македонски јазик, ар- 
тистот Илија Џувалековски, за учеството на младите историча- 
ри и на одделенските и класните заедници во реализирањето 
содржини посветени на Првото заседание на АСНОМ, за раз- 
мената на емиоии на оваа тема со колеште на образовните про- 
грами на другите братски радио-станици и така натаму. Бројка- 
та од 18 емисии и прилози во изминативе скоро 30 години пос- 
тоење на училишната, односно образовната програма на Радио 
Скопје, јасно укажува на доволната застапеност на содржини- 
те за Првото заоедание на АСНОМ на оваа пррграма, што при- 
дружена кон другите ооодветни емисии на севкупната радио- 
програма заедно претставуваат значаен прилог во расветлува- 
њето, во објаснувањето и во вреднувањето на овој важен нас- 
аан од HOB и Револуцијата не само за македонскиот народ, 
ii народностите туку и  за сите други југословенски народи и 
народности. Зашто оо право истакнал и Хенри Ноел Бреилс- 
форд во пролетните емисии на БИБИСИ во 1944 година дека во 
иашето Народноослободително движење новост претставува де- 
ка тоа е „движење на единство. Србите, Хрватите и Словенци- 
те ce борат рамно до рамо за Македонија. За мене, кој добро 
ja иознавам Македовија, на која сите балкански народи пре- 
тендираа, ветуваљето на Тито и на неговите другари е најдоб- 
ра гаранција дека независна Македонија ќе стапи како член- 
к.а во јужнословенската федерација. Тоа е единствениот пат кој 
обезбедува победа и вистински мир.''1.

Факт е, исто така, дека сиве овве презентирани созна- 
нија за Правото заседание на АСНОМ ce во тесна врска оо на- 
ш а т а  и сто р и о гр аф и ја  и и сто р и ска  периодика, к ак о  и  мемоар- 
ската литература во определени години, при што и оамите еми- 
сии претставувале нивно збогатување, особено искажувањата 
на преживеаните учесници, што и денес ce чуваат во Фонодо-

0 Моша Пијаде: „Избрани дела“ том I книга 3 стр. 199 „Слободна 
Македонија y братској демократској заједниди јужно-словенских народа“.
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кументацијата на Радио Скопје. Притоа посебно треба да ce ис- 
такне иницијативата на Образовната програма за снимањето 
не само на Илија Џувалеиовски, како прв спикер на маке- 
донски јазик на емисиите „СЛОБОДНА ЈУГОСЛАВИЈА", што 
почнаа да ое емитуваат од првата половина на септември 1944 
година, туку и на Вељио Влаховиќ, како одговорен уредник на 
„Слободна Југославија' ‘и посебно на нејзиниот прв спикер кој 
на 14 август 1944 година ja  прочита првата вест, односно извеш- 
тај за одржаното Прво заседание на АСНОМ во манастарот 
Прохор Пчински на 2. VIII 1944 година — Драгутин Ѓурѓев2).

Според рубриката во која ce објавува овој текст во списа- 
нието „ИСТОРИЈА" најсоодветно ме биде да ce задржиме на 
емиоиите посветени на Првото заоедание на АСНОМ реализи- 
рани во соработка со училиштата, како прилог мон изразитата 
педагошка комгтонента на оваа програма. Меѓу нив ќе издвоиме 
неколку, кои не само што дале побогат педагошки радиофон- 
ски израз на Образовната програма, туку и возвратно придо- 
несле во збогатувањето на методскиот пристап на чаоот на од- 
деленсквот и класниот раководител во активирањето на учени- 
ците како вистински субјекти при усвојувањето на содржината 
за Првото заоедание на АСНОМ.

Во почетокот на октомври 1969 година беше емихувана 
емисијата: ОДБРАВМЕ ЗА ЧАСОТ HA ОДДЕЛЕНСКИТЕ И КЛАС- 
НИТЕ РАКОВОДИТЕЛИ, посветена на Првото заседание на 
АСНОМ. Гости на програмата беа матуранти на гимназијата 
„КОЧО РАЦИН" во Титов Велес, на чиј свечен час ва класна- 
та заедница беше Страхил Гигов, учесник на Првото заседание 
на АСНОМ. Тоа придонесе часот и настанот да ce доживеат со 
изразито збогатена емотивност, за што пооебно придонесе и це- 
лосното активираше на учениците организирани во три работ- 
ни групи: сцевариска, група за изложба и група за организа- 
ција на часот. Раскажувањето на Страхил Гигов, истакнат пред- 
воен револуционер од Велес и еден од првите членови на Ини- 
цијативниот одбор за свикување на Првото заседание наАСНОМ, 
учесник на познатото ПРЕСПАНСКО СОВЕТУВАЊЕ од 2. VIII 
1943 шдина, кога беше донесено решение за формирање Ини- 
цијативен одбор за свикување на АСНОМ, внесе посебна и ин- 
телектуална и емотивна живост на часот, што дојде до израз 
во разшворот, кога Страхил Гигов одговараше на прашањата 
на члевовите на сценарвската група, кои заедно со членсквите 
на групата за органвзација на часот му ш  беа вспратиле прет- 
ходно. Скромната азложба од документа, цртежв, фотоси ïi 
записв од состаноцвте на работнвте групв, што го подготвуваа 
овој час ja  збогати неговата визуелна компонента. Можвостите

2) Фонодокументација на РАДИО СКОПЈЕ, ленти со сеќавања на 
В. Влаховиќ, И. Џувалековски и Д. Ѓурѓев.
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за сорабохка оо меснихе музеи, со Оојузот на боречкихе орга- 
низации и со други организации и установи во вакви случаи ce 
шлеми. Грижаха на младите историчари и на самиот класен ра- 
ководител-историчар да ce зачува ова несекојдневно гостување 
во шмназијаха на магметофонска лента (а девес и на касета) 
во кабинетох по историја останува храјна задача. Таа задача, 
до колку тоагаш не била исполнеха, постојат можности да ce 
оствари и денес. На овој начин кабинетите по историја посто- 
јано ќе ш  збогатуваат овоите фондови, a генерациихе ќе одгле- 
дуваах посхојана благодарвосх спрема оваа мошне благородиа 
и извонредно богата и вредна педагошко-методска дејност. Да- 
ли и денес доволно ce размислува за неа, дали доволно ое сти- 
мулира и дали добро ce вреднува?

Во 1974 година, во повод 30 шдишниох јубилеј од одржу- 
вањето на Првохо заседание на АСНОМ свечена емисија беше 
реализирана во основнохо училишхе „ПЕСТАЛОЦИ“ во Скопје, 
под наслов „ПО ВРВИЦИТЕ HA ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 
ÂCHOM, пришхо изразиха акхивносх покажаа младихе истори- 
чари од осмихе одделенија. Оваа емисија ce емихуваше во 
рубрикаха „ОДБРАВМЕ ЗА ЧАСОТ HA ОДЕЛЕНСКИТЕ РАКО- 
ВОДИТЕЛИ И ЗАЕДНИЦИ". Овој час ce каракхеризира со ш- 
разихи акхивносхи од обласха на педагошкаха психологија и 
меходика по исхорија. За разлика од прехходниох час кога имав- 
ме конкрехна хема ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ HA АСНОМ, овој пах, 
во сорабохка со професоркаха Милка Тодоровска, обрнавме п о  
себво внимание врз развивањехо на ученичкихе способносхи за 
синхехичносх и обошхување, за корелација меѓу самихе 'насха- 
ни и со насхаваха по македоноки јазик и лихерахура, ликовно 
и музичко воспихувЈање. Часох беше доживеан високо емохивно, 
a афирмацијаха на вамвите активносхи преку радиопрограмаха 
ja  поххиква ушхе повеќе дејносха на секдијаха МЛАДИ ИСТО- 
РИЧАРИ.

На овој план за одбележување еи  емисијата „БУНТОВНИ- 
ОТ K03JAK“ шхо ja  осхваривме во сорабохка со основнохо учи- 
лишхе „Хрисхијан Тодоровски-Карпош" во село Драгоманце, во 
подножјехо на Козјак, под знакох на 40 годишнината од одржу- 
вањехо на Првохо заседание на АСНОМ, што ce емихува и 
на другихе образовни програми на јушсловенскихе радио сха- 
ници во хекох ва јули и авгусх 1984 година. Во неа учесхвуваа 
оелани од Пелинце и еден геодет од Куманово, a за ахмосфе- 
раха на Првохо заседание на АСНОМ говереше ВЕСЕЛИНКА 
МАЛИНСКА, еден од секрехарихе на оваа исхориско заседание 
ва кое ce удрија хемелихе на македонокаха државносх и сувере- 
нихех во рамките на нова Тихова Југославија. Со оваа емисија 
нашаха програма. учесхвуваше во заедничкиох циклус на ЈРТ 
за 1984 година, под наслов „ПАРТИЗАНСКИ ПЛАНИНИ". Заем-
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ната соработка на југословенско ниво овозможи и за Првото 
заседание на АСНОМ од понеиосредни извори да ce запознаат и 
другите ученици од братските републики-слушатели на образов- 
ните и училишните емисии на другите радио-станиди .За под- 
влекување е и билатералната соработка на овој план што до- 
сега ja  остваривме, a  и денес ja  остваруваме оо колегите од 
Радио Љубљана, Радио Приштина, Радио Белград, Радио Нови 
Сад и пооебно со Радио Југославија во 1979 година, кога на 
повеќе странски јазици ce емитуваа 4 наши емисии за Првото 
заседание на АСНОМ (Преспанското советување, Подготовките 
за свикување на АСНОМ од НОО и ИницијатиВниот одбор, те- 
кот на самото заоедание, неговите дсисументи и одгласот во 
земјата и во светот).

Во текот на 1984 година кога ja одбележуваме 40 годиш- 
нината од. одржувањето на Првото заседание на АСНОМ, nio- 
крај многубројните емисии за АСНОМ, со кои пополнуваме и 
некои досегашни празнини на овој план, оообено треба да ce 
истакнат темите АСНОМ и ОБРАЗОВАНИЕТО и АСНОМ и ПРО· 
СВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ, пгго ce емитуваат и што ќе ce еми- 
туваат во рамките иа образовните емисии „ВИДИЦИ" и „СВЕТ- 
ЈШНИ HA МИНАТОТО". За одбележување ce и емисиите за 
АСНОМ што аги реализираме со основните училшпта „КРСТЕ 
МИСИРКОВ" од Куманово кое е збратимево со основвите учи- 
лишта од ВРАЊЕ и ВАРАЖДИН и „Јосип Броз Тито“ од Скоп- 
је, кое е збратимено оо 16 основни училишта од сите репуб- 
лики и покраини во СФРЈ. Учениците од Куманово, Врање и 
Вараждин ќе одржат свечен исторкски час во манастирот ПРО- 
ХОР ПЧИЊСКИ, каде што е одржано Првото заседание на 
АСНОМ, и каде што младите освен за Првото заседание на 
АСНОМ од лреживеаните борци ќе слушаат и за еоработката 
на македонск1Ите, јужноморавските и косовските партизански 
единици во тек)от на HOB и Револуцијата, посебно во 1944 го- 
дина. Соработката со Сојузот на боречките организации од Ha
ma страна и од страна на училиштата изобилно ce користи во 
презентирањето на содржини од HOB и Револуцијата, што ja 
збогатува автентичноста на наставата и на нашите емисии и 
придонесува да ce развива и да ce негува братството и един- 
ството на југословенските народи и народности — основа на 
нашето социјалистичко самоуправно јутословенсмо заедништво.

Од 1982 година по иницијатива на Образовната програма 
на Радио Скопје, младите историчари од основното училиште 
,Јосип Бр1оз-Тито" од Скопје на своите колеги од 16-те збрати- 
мени училишта во СФРЈ им испратија свои искажувања за нај - 
значајните акции на HOB и ПОМ во 1942 и 1943 ѓодина, сни- 
мени на касети, што денес ce наоѓаат во нивните историски
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кабинети, a оваа година им подготвуваат свои искажувања за 
1944 година, задржувајќи ce на Февруарскиот поход, на Про- 
летната офанзива, на Првото заседание ва АСНОМ и ва осло- 
бодувањето на Македонија, под знакот на 40 годшпнината од 
овие настани. За возврат нивните колеги од 16 збратимени учи- 
лишта преку Образ1овната програма на Радио Скопје им раска- 
жуваа за 12 народни херои на Југославија што ги носат ими- 
њата на нивните училишта и за 2 првоборци. Со тоа, всушност, 
тие им раскажуваа на сите учеиици од СРМ — слушатели на 
Образовната програма на РадаСо Скопје.

И оваа година 40 годашшивата од одржувањето на АСНОМ 
ќе биде воттик за нови наши зафати и остварувања на овој 
план.

366


