
ХРОНИКА И С90ПШТЕНИЈА

OCBFT ЗА РАБОТАТА HA XVI РЕДОВНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА 
СОЈУЗОТ HA ДРУШТВАТА HA ИСТОРИЧАРИТЕ ИА СРМ

XVI редовно годишно собра- 
ние на Сојузот на друштвата на 
истороичарите на СРМ, што ce одр- 
жа на 6 и 7 април 1984 година 
во манастирот Прохор Пчињски 
и во Куманово, беше посветено 
на одбележувањето на 40-годшп- 
нината од одржувањето на прво- 
то заседание на АСНОМ.

Работата на собранието сеод- 
виваше во три дела. Првиот дел 
беше свечениот дел кој беше пос- 
ветен на. одбележувањето на 40- 
годишнината од АСНОМ, втори- 
от беше стручен, посветен на про 
блемите во наставата по истори- 
ја и третиот дел беше организа- 
ционен, посветен на проблемите 
сврзани со работата на Сојузот.

Во работата на Собранието зе- 
доа учество истормчари од цела 
Македонија. На свечениот дел 
кој ce одржа во манастирог 
Прохор Пчињски беа присутни 
повеќе стотини историчари од 
Скопје, поточно професорите и 
студентите од ННСГ за истори- 
ја при Филозофскиот факултег 
во Скопје, вработените во Ин~ 
ститутот за национална истори-

ја; потоа историчарите од Кума- 
ново, Гостивар* и Бигола.

Делегатите на Собранието, и 
присутните гости од името 
градот — домаќин, беа поздра- 
вени од страна на претседатело г 
на OK ССРН, Чедо Серафимовски, 
1Кој зборуваш:е за развојот на 
градот Куманово, како и на нс- 
говото револуционерното минато.

Од името на Претседателство- 
то на ЦК СКМ, работата на соб- 
ранието ja поздрави членот на 
Претседателството м-р Методија 
Петровски. Во својот поздравеи 
говор м-р Методија Петровски. 
зборуваше за местото и задачиге 
што историската наука денес 
треба да ги има во нашето опш- 
тество, задржувајќи ce при тоа 
на мисијата што историската на- 
ука ja има во разјаснувањето на 
вистината на нашето исторИ|(Жо 
минато, како и во развојот на 
братството и единството на на- 
шите народи и народности. По- 
себен акцент во поздравниот го- 
вор беше фрлен на улогата што 
го има историјата во процесот 
на воспитувањето на младите ге- 
нерации врз основа на нашето
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револуционерно мината Ha кра 
јот од својот поздравен го- 
м-р Методија Петровски му по- 
жела успешна и плодна работа 
на Собранието.

Делегатите и гостите на Соб- 
ранието од името на Претседа- 
телството на РК ССРНМ ги поз - 
драви членот на Претседателст- 
вото д-р Иван Катарџиев. х 
својот поздравен говор, тој ce 
задржа на развојох на историс- 
ката наука, како и на задачите 
што претстојат пред неа во рас- 
ветлувањето на нашето историс- 
ко минато. Пожелувајки му ус- 
пешна работа на Собранието 
д-р Иван Катарџиев уш,те еднаш 
ja нагласи патребата од јакне- 
њето на Сојузот, како нужеи 
предуслов за негова поуспешна 
работа.

Од името на Сојузот иа друш- 
твата на историчарите на Југос- 
лавија, Собранието го поздрави 
д-р Фехми Пушколи. Поздраву- 
вајќи ш делегатите и гостите д~р 
Фехми Пушколи во својот говор 
ce задржа на заемната соработ- 
ка на историчарите од Маќедони 
ja со историчарите од останати- 
те републики и покраини од Ју- 
гославија, посебно нагласувајќи 
ги претстоечките задачи во врска 
со проектот на пишувањето иа 
Историјата на Југославија.

На свечениот дел што ce одр- 
жа во манастирот Прохор Пчин- 
ски посветен на одбележување - 
то на четириесетгодишнината од 
одржувањето на Првото заседане 
на АСНОМ, беа прочитани рефе- 
ратите: „Историското значење на 
АСНОМ" од проф. д-р Данчо 
Зографски, директор на Инсти- 
тутот за национална историја во

Скопје и „АСНОМ во наставата 
ио историја” од проф. Благоја 
Цветкоски, професор на Педа- 
гоппсата академија во Скопје.

Потоа работата на Собранието 
продолжи во Куманово. Беше i 
брано работно претседате лств о 
во состав: проф. д-р Христо Ан- 
донов Полјански, д-р Владо Ива- 
новски, м-р Никола Чинго; проф. 
Спаска Манасиева-Младеновиќ и 
Реџеп Шакири.

Овој втор дел од работата на 
Собранието беше посветен на 
стручни ироблеми сврзани со 
наставата по историја. Спомена- 
тата цроблематика беше трети- 
рана во трите реферати кои беа 
поднесени на овој дел од рабо- 
тата на собранието: „Актуелни 
проблеми во наставата по исто- 
рија во средното насочено обра- 
зoвaниe,, од проф. д-р Bojo Ку- 
шевски, професор на Филозоф- 
скиот факултет во Сксшје, „Кад- 
ровски промени во наставата по 
историја” од Рорѓи Танковскк, 
директор во Заводот за школство 
во Битола и „Улогата на настава- 
та по историја за марксистичко - 
то образование на учениците во 
средното насочено образование” 
од Наум Димовсжи, советник во 
Републичкиот завод за унапреду- 
вање на воспитанието и образо- 
ванието во Скопје.

Πσ изнесените реферати бешс 
покрената дискусија во која зе- 
доа учество повеќе историчари 
делегати и гости на Собранието. 
Во дискусијата учествуваа: проф. 
Савев Никола, професор при 
ЕМуЦ од Кочани, д-р Глигор 
Тодоровски, научен советник во 
Институтаг за национална исто- 
рија во Скопјеј, проф. Ленче Го-
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рачинова, секретар во Заводот за 
вработување во Штип, Х*ургевка 
Доневска-Тренчевека, Радио Ско- 
пје, проф. д-р Александар Апос- 
толов, професор на Филозофски- 
от факултет во Скопје, Наум 
Димовски, Елица Георгиевска од 
Куманово, проф. Спаска Манаси- 
ева-Младеновиќ, д-р Иван Ка- 
тарџиев, м-р Нико1ла Чинго.

Во дискусијата беа покренатп 
мошен важни и суптилни пробле- 
ми сврзани со процесот на исве- 
дување на наставата по истори- 
ја, како во основното, средното 
насочено образование, така и на 
факултетот. Во таа смисла беа 
покренати следните проблеми:

— улогата на наставата по ис- 
торија во идејното и марксис- 
тичко образоваиие оа младите ге- 
нерации;

— застапеноста на наставата 
по историја во средното насоче- 
но образование во I, II, и III 
шдина да биде оо по 2 часа не- 
делно;

— да ce зголеми личната на- 
образба на наставникот по ис- 
торија;

— при ННСГ за историја на 
Филозофскиот факултет да ce 
воведе изучување еа најновата 
исгорија на Социјалистичка Ју- 
гославија;

— преиспитување на одговор- 
иоста за состојбата во која за- 
падна наставата по историја и 
враќање на нејзиниот примат во 
општествените науки;

— подобрување на квалитетот 
на учебниците и нивно прилаго- 
дување на потребите во настава- 
та по историја;

— пропшрување на соработка- 
та на историчарите од Македони-

ја со историчарите од останати- 
те 1краеви на Југославија во раз- 
ни форми и начини;

— запознавање на сите omu- 
тествени структури со проблеми- 
те со кои ce соочува наставата по 
историја и разрешување на ис- 
тите со помош на овие структу- 
ри. За таа цел cei побара донесу- 
ван>е на официјален документ од 
овој собир во кој ќе биде шне- 
сена целокупната проблематика;

— подобрување на материјал- 
ната состојба на наставниците по 
историја;

— да ce изврпш. корекција на 
наставните програми по истори- 
ја;

— примена на нагледни срсд- 
ства и други помагала при изве- 
дување на наставата по истори- 
ја.

Сумирајќи Ш резултатите од 
дискусијата беше одлучено на 
утрешниот ден истите да ce из~ 
несат во писмена форма.

Вториот ден од работата на 
Собранието беше избрано работ- 
но претседателство во состав: д-р 
Bojo Кушевскн, проф. Али Виш- 
ко, м-р Никола Чинго, проф. 
Ленче Горачинова и Марјан Ди - 
митриевски.

Во овој дел од работата на 
Собранието беа опфатени проб- 
лемите сврзани со организадио- 
ната структура на Сојузот 
таа насока беа поднесени: извеш- 
тај за работата на Сојузот за 1983 
година од претседателот м-р Ии- 
кола Чинго, извештај за работата 
на Редакцијата на списанието 
„Историја"' од уредникот проф. 
д-р Бранко Панов, и финансиски
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извештај поднесен рд страна нг. 
сметководителот на Сојузот Пан- 
дора Матлиева.

По извештаите беше отвореи 
дискусија која ce надоврза иа 
дискусијата од претходниот ден, 
во која зедоа учество следните 
дискутанти: д-р Петар Стојанов, 
проф. д-р Bojo Кушевскрг, проф 
Нуфре Јовановски д-р Владо И 
вановски, д-р Глигор Тодоровски, 
проф. Заев Живко, проф. Благо- 
ја Цветјкоски, Наум Димовски 
Љатифе Муслиу, проф. Стеваи 
Карески, Ѓурѓевка Доневска 
Тренчевска,.

Дискутантите во оваа диску- 
сија извршија опстојана анали- 
за на проблемите сврзани со нас- 
тавата по историја, нејзиното 
место и улога во новиот систем 
на образование. Како и во прет- 
ходната дискусија и во оваабеа 
покренати следните прашања:

— засмлување на Сојузот и 
иеговата работа врз разрешува- 
н>ето на проблемите сврзани со 
наставата по историја;

— организирано истапување 
пред надлежните ошптествени 
структури за разрешувањето \г< 
ја;
статусот на наставата по истори-

— формирање на делегација 
која ќе ги запознае Централниот 
Комитет на СКМ и РК ССРНМ 
со заклучоците на оваа Собрание;

— барање од издавачките ку- 
ќи во Македонија покрај учеб- 
ници да изработуваат и нагледип 
средства и други помагала коп 
ќе ce употребуваат во наставата 
по историја;

— ангажирање на сите исто- 
ричари, иа чело со Сојузот, као 
и на научните институции како 
што ce MAHY, ИНИ и ННСГпри 
Филозофскиот факултет во раз- 
решувањето на проблемигге свр - 
зани со наставата по историја;

— Спречување на останатите 
предмети од општествено-хумани- 
тарните науки да одземаат нас- 
тавно градиво кое и припаѓа иа 
историјата, односно враќање иа 
приматот на историјата во оп- 
штествено-хуманитарните научни 
дисциплини;

— активирање на членовите 
на Сојузот за помасовна претп- 
лата на списанието „Историја”, 
гкако и за негово помасовно дис- 
трибуирање меѓу учениците, ка- 
ко шмошни средство за наста- 
вата по историја;

— застапеноста на локалната 
историја, како и историјата на 
народностите во наставата по ис- 
торија да биде поголемо;

— исхштување на одлуката иа 
Педагошкиот совет, со која нас- 
тавнициѕте по историја задолжч- 
телно мораат да полагаат допол- 
нителни предмети како би може- 
ле да го предаваат предметот 
Марксизам и самоуправување во 
средното насочено образование. 
За реализација на ова задача да 
ce активираат: Сојузот, ИНИ, НН 
СГ зз мсторија при Филозоф- 
скиот факултет Одделението за 
општествени науки при MAHY п  
советниците по историја во Ре- 
публичкиот и Градските заводи 
за школство;

— редовно измирување на 
членарината на членовите кон 
Друштвата на историчари и под-
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мирување на членарината на Дру 
штвата на историчари кон Соју- 
зот на друштвата на историчари 
на СРМ;

— осовременување на Методи- 
ката во наставата по историја и 
негување на млади кадри за овој 
предмет;

— зголемување на воспитната 
улога на образованието врз мла~ 
дите поколенија.

Па крајот, целокупната диску- 
сија, предлози и мислења што 
беа изнесени беа формулирани 
во вид на Заклучоци на XVI 
редовно годишно собрание на €о- 
јузот на друштвата на историча- 
рите на СРМ (Види прилог бр. 1).

Во продолжение од работата 
на Собранието, беа едногласно 
усвоени: Извештајот за работата 
на Сојузот за 1983 година, Из~ 
вештајот на Редакцијата на сик- 
санието ,,Историја“, како и фи- 
нансискиот извештај. Исто така 
едногласно беше прифатена и 
Програмата за работа на Сојузот 
за 1984 година.

Па собранието беа извршени 
и измени на Статутот на Соју- 
зот на следниот начин:

— во член 8, прв пасус, ce 
брише: „месните заедници, орга- 
низациите на здружен труд“;

— во член 21 ce додава „бр, 4 
— Одбор за самоуправна работ- 
ничка контрола“;

— во член 28, последен пасус, 
ce брише ,;трае една година,; и 
на негово место ce додава: „трае 
колку и л^андатот на Претседа- 
телството";

— во член 29 вггор пасус ce 
додава „до“. Во третиот пасус ce 
брише: ,,Член на Претседателст-

вото може да биде биран најмно- 
гу два пати едно по друго”. Во 
последниот пасус ce додава: 
„Факултет за филозофско — ис- 
торисхш; науки — 003Т  Институт 
за национална историја — Скоп- 
је";

— во член 38 во вториот па- 
сус ce додава: „нема”. Во пос- 
ледниот пасус ce додава: „при 
Филозофско-историокиот факул- 
тет — ООЗТ филозофскч факул- 
тет — ННСГ за историја";

— во член 41 во првиот па- 
сус ce брише: „Претседателството 
ги именува претседателот и чле- 
иовите на Издавачкиот совет”·..

На собранието беше одлучено 
Сојузот на друштвата на иетори- 
чарите во соработка со останати 
те заинтересирани институдии да 
организира семинар за наставни- 
ците по историја од основното и 
средното насочено образование 
на тема „Процесите во совреме- 
ниот свет, во меѓународното ра- 
ботничко движење и развојот на 
социј алистичкото самоупр авува - 
ње во Југославија”.

Исто така Собранието одлучи 
да ce формира комисија од поз- 
нати историчари на чело со прет- 
седателот на Сојузот м-р Никола 
Чинго, која ќе појде до претсе- 
дателот на Централниот Коми- 
тет на СКМ и во Претседател- 
ството на ССРНМ, за да ги ин~ 
формира со заклучоците од ова 
ГОДИШ1НО Собрание.

Од Собранието беа испратени 
телеграми до Претседателството 
на ССРНМ и до Одборот за прос- 
лава на 40-годишнината од пр- 
вото заседание на АСНОМ.
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Завршувајки ja својата рабо- 
та од името на Сојузот, претсе- 
дателот м-р Никола Чинго им 
ce заблагодари на Арунггвото на 
историчарите од Куманово, по- 
себно на проф. Спаска Манасие- 
ва-Младеновиќ, како м на оп-

штествено -политичките организа- 
ции на град Куманово, за укажа- 
ната помош при организирањето 
на XVI редовно годшпно собра- 
ние на Сојузот на друштвата па 
историчарите на СРМ.

ПРИЛОГ БР. 1 

З А К Л У Ч О Ц И

ОД XVI РЕДОВНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ HA СОЈУЗОТ HA ДРУШТВАТА 
HA ИСТОРИЧАРИТЕ HA СРМ, ОДРЖАНО НА 6 И 7. 04. 1984 ГОДИНА

Собранието на САИ СРМ ja 
прифаќа преобразбата и рефор- 
мата на образованието и воспи- 
тувањето во нашата земја и да~ 
ва делосна подрпжа на поставе- 
ните цели и задачи во унапре- 
дување на образовно-воспитниог 
систем.

Историчарите од СРМ, раз- 
гледувајќи го прашањето на нас- 
тавата по историја со стручен, пе- 
дагошко-методски и цдејно-поли- 
тички аспект дојдоа до единствен 
заклучок дека претставува наци- 
онален интерес за напшот народ, 
историјата да ce изучува систе- 
матски, постудиозио и во погор- 
ната ученичка возраст кога пси- 
хофизичката развиеност на млади- 
от човек ќе му даде можност по- 
целооно да ги анализира, опфати 
и оцени историскнге настани во 
сета нивна сложеност.

Нашето барање произлегува од 
виталните интереси на македонс- 
киот народ. Живееме во времето 
кога од неколку страни ce негира 
постоењето на македонскиот на- 
род и нација, ce фалсификува и

присвојува неговата историја и 
култура, ce присвојуваат негови- 
те национални величини и вред- 
ности кои ги извојува во зеднич- 
ката борба со југословенските 
народи и народности, загаранти- 
рани со Уставот на СФРЈ.

Од овие причини, што доа- 
ѓаат однадвор, македодскиот на- 
род cè уште е ставен во состој- 
ба да го брани своето постое- 
ње, својата сегашност и право на 
иднина.

Во таа смисла пред македон- 
ската историографија и настава- 
та по историја стои голема одго- 
ворност и обврска:

— со силата на нашиот збор и 
аргументи да ce презентира ис- 
ториската вистина, a младата ге- 
нерација поопстојно да ja изучу- 
ва и познава испоријата на сво- 
јот народ, на народите и народ- 
иостите на Југославија и низ таа 
цризма и историјата в о о п ш т

Само така младиот човек ќе 
биде во состојба, покрај другите 
вредности што ipeđa да ги по- 
седува, да го знае, да го цени
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u  да го брани своето минато и 
сегашност.

Од тој интерес Собранието на 
СДИ СРМ предлага наставата по 
историја во основното и средно- 
то насочено образование да има 
адекватна застапеност со пого- 
лем фонд на часови од постоја- 
нава состојба.

Нашиот цредлог ce базира и 
на фактот дека младиот човек 
историјата денес ja изучува са- 
мо во основното и првите двс 
години на средното образование 
и никогаш повеќе не ќе има 
можност на организиран начии 
да ja изучува, вклучувајќи го ви- 
шето и високото образование, ка 
ko IHTO е напркмер случајот со 
предметот марксизам и самоуп- 
равување кој е застапен и во III
Од присутните на XVI редовно 
годишно собрание на Сојузот па 
друштвата на историчарите на 
СРМ

и и IV клас на средното образо- 
вание.

Затоа Собранието бара:

1. Наставниох предмет историја 
во V одделение од 1 да биде 
застапен со 2 часа седмично.

2. Во средното образование да ce 
зголеми фондот на часовите со 
уште 2 часа седмично кои ќе 
овозможат историјата да бидг 
застапена и во III клас.

Собранието е длабоко уверено 
дека барањето е оправдано и 
благовремено, за да не ce дојде 
до несакани последици кои мо- 
жат да произлезат од недоволна- 
та присутност на историјата во 
системот на образованието и вос- 
питанието на младите луѓе.

Куманово, 7 април 1984 г.

Марјан ДИМИТРИЕВСКИ

HAY4EH СОБИР „САМОУПРАВАТА ВО МАКЕДОНСКАТА РЕВОЛУЦИЈА

Во рамките на манифестација- 
та „ГОЦЕВИ ДЕНОВИ 8̂4“, на 26 
и 27 мај, во детското одморалиш- 
те на Голак, недалеку од Делчево, 
ce одржа научен собир за САМО- 
ΥΠΡΑΒΑΤΑ ВО МАКЕДОНСКАТА 
РЕВОЛУЦИЈА, на кој учествуваа 
повеќе научни работници од наша- 
та и од другите братски републи- 
ки. Во дискусијата учествуваше и 
Лазар Мојсов, член на Претседа- 
телството на СФРЈ. Научниот со- 
сир го следеа мнозина просветни 
и културни работници од Делчево

и од околните општински центри, 
како и цретставвици од збратиме- 
ните градови со Делчево: Светоза- 
рево, Свети Николе, Струмица, 
Тетово и Титов Велес.

Советот на манифестацијата 
^ГОЦЕВИ ДЕНОВИ '84“ ce опре- 
дели за оваа тема — ИДЕЈАТА 
HA С ΑΜΟΥΠΡ AB AT A BO MAKE- 
ДОНСКАТА РЕВОЛУЦИЈА — не 
само поради одбележувањето на 
годишнината од загинувањето на 
великанот на македонското осло- 
бодително движење — ГОЦЕ ДЕЛ-
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