
КРИТИНИ И ПРИКАЗИ

KYJITYFA И HAYKA Y ПАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОМ FATY И
РЕВОЛУЦШИ

(Савет академија наука и уметкости 
на наукнхе и уметностите,

Во првата половииа од 1984 ш- 
дина, во издание на Советот на 
академиите на науките и умет- 
нностите на СФРЈ, a во реализа- 
ција на Македонската академија 
на иауките и уметноетите, изле- 
зе од печат збориикот на трудо- 
ви од научниот собир „Културата 
и науката во народноослободител- 
ната борба и Револуцијата“. Со- 
бирот беше посветен на 40чк>диш- 
нионата.од HOB и Револуцијата на 
југословенските народи и народ- 
ностите и  ce одржа од 7 до 9 ок- 
томври 1981 година во Струта.

Во народноослободителната бор 
ба и Револуцијата беше решено 
националното прашање на сите 
народи и народности што живеат 
во Југославија и беа поетавееи те- 
мелите на денешна СФРЈ за- 
единица на братски и рамноправни 
народи и народности. Оваа тема 
претставуваше и  cè уште претста- 
вува неисцрпен вруток во сите 
области еа  културата и науката.
Во виорот на Револуцијата, none- 
рај воените акции, махгате, тегоби- 
те, ce развиваше и творештвото на 
секој нејзин учесник, a тоа твореш-
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тво требаше да биде сеопфатно за да 
ce оовлада технички бројно над- 
моќниот непријател. Револуцијата 
еалагаше да ce развива широка 
културна и просветна актшност, 
преку која ќе ce изградуваат ша- 
рооЕсите народни маси за да можат 
да ce вклучат во разгорот на 
Револуцијата, a no победата да 
градат ново отитество. Токму за- 
тоа, организаторите сметаа дека 
овој научен собир со презентира- 
ните трудови ќе ги продлабочи
значењето, карактеристиките и со 
држината еа културното живеење 
во периодот на народаоослободи- 
телвата борба и Револуцијата.

Од рефераттите поместени во 
зборников, мошне јасно ce гледа 
дека културата, наукатд и прос- 
ветата и во текот на војната има- 
ле свој континуитет, свој развој, 
и свое живеење. И иокрај многу- 
бројните форми на отпор од стра- 
на на непријателот, широките на- 
родни маси ce вклучија во разви- 
вањето на културата, уметноста и 
просветата и во решавањето на 
мно)гу научни цроблеми, што на
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пародноослободителната војна и 
дава поизразита форма на сена- 
родна револуција.

Во миогу крашпта на слобод- 
ните територии работеа и осиов- 
ни учшшшха, постоеа и бројни 
партиски и воани училишха во 
коишто за време на Револуцијата 
ce изградуваа полихички и азоени 
кадри. Во некои научни дисциа- 
лшш, посебно во цравните науки, 
ce посшшати значајеи достишу- 
вања посебно озо организирањето 
иа народната власт што ce граде- 
ше од вочехокох на Револуцијата, 
пскгоа во военихе науки, медици- 
ната и др. Мошне значајки резул- 
тати ce постишати во развојот на 
хеахарската, ликовната уметносх, 
литературата и во друште сфери 
на кулхурнохо живеење.

Сите овие податоци укажува- 
ат на фактот дека народноослобо- 
дителната војеа и Револуцијата, 
со себе ja  носеше и компоненхата 
на сеопфатност, во која народите 
и народаостите на Јутославија, па 
крај ангажирањехо <во сите фор- 
ми на борбата, го развија својох 
народен гениј еа  културен и про- 
светен план, така што веќе во са- 
мата војна беа изозршени крупни 
ошптествени лромани, чијшто на- 
тамошен црироден развиток беше 
изцрадбата на социјалистичко оп- 
штесхво.

Во зборшисох, по предговорот 
и поздравнихе говори, ce поместе- 
н-и вкупно 57 реферати поделеии 
во 1ри  секции, и тоа: за науока, 
за уметност и за кулхура. Во овој 
збореик ce објаѕвени трудови на 
учеонвди на собирот од оите ју 
гословенсош републики и покраи- 
ни, како и на еден учесник од 
CGCP, којшто не беше во мож- 
ност да лрисуствува на собирог,

Л тоа: Душан Недељковић, Науќа 
и култура у народиоослободилач- 
кој борби и револуцији: Andrija 
К. Stojković, Razvoj filozofije i na
uke marksizma u oslobodilačkom 
ratu i revoluciji; Lojze Ude, Prav- 
niki c osvobodilni borbi slovensko
ga naroda 1941—1945, njihovo stro- 
kovno in znanstveno udejstvovanje; 
Алаксандар Христов, Теорахски 
поставки во документите од HOB 
озо врска со определувањето на 
држаЈвноправниот статус на Ма- 
кедонија; Hodimir Sirotković, Teo
retski stavovi, Kongresa pravnika 
antifašista Hrvatske u Clini 1944. 
god. o izgradnji jugoslovenske fe
deracije i pravnog sistema nove Ju
goslavije; Fran Zwitter, Partizan
ski znanstveni institut, Михаило 
Апостолски, Зачетоци на институ- 
ционалнохо оргаиизирање на на- 
учнохо творештво во НОБ и Ре- 
волуцијата во Македонија; Enver 
Ređić, Kultura i revolucija; Bog
dan Brecelj, Medicinska doktrina 
u NOR u Sloveniji; Гојко Нико- 
лшп, Кулхура и наука y HOB ч  
Револуцији. Ратни санихат; Н-ико- 
ла Живковић, Однос немачких 
окупационих онага према просвет- 
ним и научним усхаеовама y кул- 
хурним добрима Југославије; Ма- 
нол Пандевски, Кон прашањехо 
за илинденскихе традиции во НОБ 
за Македонија; Зоран Лакић7 Ак- 
тивносх црногорских иихелекхуа- 
лаца на оопуларисању одлука II 
засједања АВНОЈ-а; Трајко Ста- 
матоски, Пишаниох македонски 
збор во в-ремехо на Народноосло- 
бодихелнаха војиа; Божидар Бо- 
јовић, Збирка Машаада Радоњића 
као извор за историју народноос- 
лободилачке борбе у заробљенич- 
јким логорима (1941—1945); Mari
jan  Matković, Kazališta i dramska
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književnost U narodnoj oslobodi
lačkoj borbi Hrvatske; Boris Pater- 
nu, Temelji poetike slovenskega na- 
rodnoosvoboditelnega pesništva 1941 
—1945; Vojislav Maksimović, Knji
ževno stvaralaštvo na albanskom j e- 
ziku za vreme NOB-a na Kosovu; 
Слободан Ж. Марковић, Културна 
и книжевиа акшвност на почет- 
ку устанка y Србији 1941.; Živko 
Jeličic, Hrvatska književnost u da
nima narodnooslobodilačke borbe; 
Isak šema, Književno stvaralaštvo 
na albanskom jeziku za vreme 
NOB-a na Kosovu; Vladeta Vuko- 
vić, Poezija srpska i crnogorska u 
NOR-u; Rafo Bogišić, Poema u hr
vatskoj književnosti narodnooslo
bodilačke borbe; Sait Orahovac, 
Omladina u narodnim pesmama na· 
stalim u NOB-i u  Bosni i Hercego
vini; Света Лукић, Модерна синте- 
за лирике и епа y поемама Скан- 
дера Куленовића; Ševćet Plana, Re
volucionarno pevanje Albanaca u 
toku narodnooslobodilačke borbe; 
Ненад Љубинковић, Одлике усме- 
ног стваралаштва ослободилачке 
борбе и револуције; Блаже Ристов- 
ски, Македонскиот поетски збор 
во периодот на НОБ; Лилјана То- 
дороова, Паралели меѓу констан 
тите на поезијата создадена во 
НОБ и поезијата на отпорот на 
другите народи; Нада Момиров- 
ска, Поезијата на Мите Богаевоки 
со шосебен осврт на пеоната Спро- 
ти Иликден"; Воислав Јаќоски, Ал 
бански препеви еа  одделни маке- 
донски и песни на другите југо- 
словенски народи создадени во 
НОБ во Македрнија; Dragotin 
Cvetko, Glazba v NOB na Sloven- 
skem; Lovro Županović, Stilsko iz- 
ričajne, formalne i izražajne odred
nice glazbenog stvaralaštva u Hr
vatskoj za vrijeme narodnooslobo

dilačke borbe; Bmilijan Cevc, Slo
venska likovna umetnost v NOB; 
Стојан Челић, Логорске визије 
Пегра Лубарде; Борис Петковски, 
Ликовното творештво на HOB на 
Македоеија; Muhamed Karameh- 
medović, Likovni stvaraoci Bosne i 
Hercegosine u toku NOB-a; Богђе 
Радишић, Народноослободилачка 
борба и ооцијалистичка револуци- 
ја  како вид остваривања човеко- 
вог права на културу; Миомир Да 
шић, Културно-просветни живот 
y Црној Гори ОА почетка тринај- 
столујокоог устанка до љета 1942. 
године; Jažar Ređepagić, Kulturni 
i prosvetni radnici Kosova u  narođ- 
nooslobodilačkom ratu; Петар Ka- 
чавенда, Културно-прооветни рад 
младих у оружаним снагама ре- 
волуције (1941—1945); Венцеслав 
Глишиќ, Култура и умешост y 
Ужичкој републици; Душан По- 
пов, Културии садржај y штампи 
народаоослободилачког покрета y 
Војводини; Г. М. Славин (СССР), 
Одразот на југословенската кул- 
тура во времето на народноосло- 
бодителната овојна и Социјалис- 
тичката револуција ©о московски- 
от печат; Слободан Д. Милошевић 
Културно-просветна активност на 
слободној територији у Првој по- 
ловини 1942. (Фочански переод 
HOP-a); Đuro Batričević, О radu 
na kulturnom uzdizanju naroda u 
Crnoj Gori u narodnooslobodilač- 
kom ratu; Ljubomir Tabački, Kul- 
tumo-prosvetna politika i praksa 
narodnooslobodilačkih odbora u  Voj 
vođini u toku NOR-a (1941—1944); 
Боро Мокров, Информативните 
систем и во Македопија во перио- 
дот на НОБ; Милан Матић Изда- 
вачка делатност КПЈ y народно 
ослободилачког покрета у Србији
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1941. године; Mitar Papić, štam 
pa na slobodnoj teritoriji u Bosni i 
Hercegovini; Filip Kalan Kumbato- 
vić, Prilog za proučavanje partizan
skih pozorišta u narodnooslobodi- 
lačkom ratu na teritoriji Bosne i 
Hercegovine; Илија Џувалековски, 
Театар на дело; Браслав Борозан, 
Театар y НОБ-у; Милена Јовако- 
вић-Николић. 0  приредбата и по- 
зоришним претставама y логору 
на Бањици; Мирослав Лукетић. 
1Ј7тампа НОР-а и револуције y Цр 
ној Гори; Jelena Popov, Biblioteke 
i knjižnice u Vojvodini za vreme 
drugog svetskog rata. Исто така 
ce објавени и соошптенијата во 
врска со дискуоијата на 4 диску- 
танти, и тоа: Михаило Апостолски 
Развојот на културата и науката 
— фактор за реводуционерниот 
бран на народот; Владо Стругар, 
Југославиј a, историско наслеђе ре- 
револуције; и Enver Ređić, Safet

Krupić (život i rad), Enver Redicy 
Da li je ustanak 11. oktobra pro
duženje ilindenskog ustanka?

Bo зборникот ce објавени тру- 
дови на учесници со реферати од 
спте републики и автономни пок- 
раики и тоа на јазикот на којштј 
биле презентирани на собирот со 
кусо резиме на странски јазик.

ce  разбира, објавените трудо- 
ви ќе покренат и многу нови пра- 
maita сврзани со културата и на- 
yxaia во HOB и Револуцијата, кои 
ппо ќе бидат предмет на пдрп 
проучувања на оваа проблемати- 
ка од повеќе аспекти.

Објавувањето на овој зборнитс 
претставува драгоцен ојрилог ж> 
збогатувањето на нашата историо* 
трафија и на современата нучна 
мисла.

Благој СТОИЧОВСКИ

Д-р Новица ВЕЛЈАНОВСКИ, Народната власт во Македонија 1941—1944
„Мисла", 1983, 1—371

Издавачката организација ,,Мис- 
лаа од Скопје, која од година во 
година станува ce попозната и по~ 
афирмирана издавачка куќа, не 
само' во Македонија и Југославија 
туку и пошироко, пред извесно 
време ja  издаде публикацијата 
„Народната власт во Македонија 
1941—1944 година“ од Новица Вел- 
јановски. Нејзиното издавање не 
е случајна појава. Тоа е последи- 
ца на повеќегодишна истражу- 
вачка работа и творечка дејност 
еа  споменатиов автор врз едно 
од најзначајните прашања на на- 
шата Народно-ослободителната 
борба и Социјалистичката рево- 
луција. Вистина ова прашање и

досега било повеќе пати предмег 
на истражување и проучувахБе 
од страла на познати македон- 
ски историчари и правници. Ме- 
ѓутоа, нивните трудови за народ- 
ната власт во Македонија глав- 
но ce однесуваат или на поеди- 
ни краеви односно на пооделни 
години, или, ш к, на пооделни 
аспекти на ова прашање, односно 
политичко-правните и уставно- 
правните карактеристики. Споме- 
натиов труд на Новица Велја- 
новски претставува прва пообем- 
на монографска студија со по- 
широка историографска и по- 
литичко-правна анализа на созда- 
вањето и развојот на народноос-
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