
ложба, a кој во СФРЈ — братска 
заедница на јy гословенските рам- 
ноправни народи и народиости ja 
покажа овојата витална сила во

Гоцевско-Титовска смисла на тво- 
речко постоење и сбопфатно бла- 
гордно зрачење на меѓународната 
сцееа.
Рурѓевка ДОНЕСКА-ТРЕНЧЕВОКА

ОСМИ КОНГРЕС HA ИСТОРИЧАРИТЕ ОД ЈУГОСЛАВИЈА

Од 20 до 22 октомври во Аран- 
ѓеловац ce одржа Осмиот кошрес 
на историчарите од Југославија. 
Во работата на Конгресот учеству- 
ваа преку 500 историчари-делега- 
ти, практичари и научни работни- 
ци, членови на друштвата на ис- 
торичарите од републиките и по-

раините. Од нашата Република на 
KoHirpecQT беа присутни 35 исто- 
ричари, кои поднесоа 18 соопште- 
нија. На Конгресот присуствуваа 
и претставници на општествено- 
политичките организации од сојуз- 
ните органи, од Република Србија 
и општината Аранѓеловац.

Основна тема на конгресот беше: „Ослободителните и општествените 
движења во историјата на народите и народностите на Југославија со 

посебен осврт на второто заседание на ABHOJ“

Конгресот работеше на пленар- 
ни седници и во седум секции. На 
пленарните седници беа поднесе- 
ни четири реферати:

— КПЈ и прашањето за власта 
во Револуцијата со посебен осврт 
на одлухште на АВНОЈ;

— Местото на наставата по ис- 
торија во реформираното училшп- 
те;

— Проблемите на наставата по 
историја на универзитетите и

— Некои нови моменти во мар- 
ксистичкото сфаќање на истори- 
јата.

Темите според кои работеа сек- 
циите беа:

— Римските освојувања на на. 
ттште земји и формите на отпор 
на тие освојувања; гфоблемите на 
феудализацијата на општеството и 
отпорите дротив феудализадијата 
(I и II секција);

— Борбата на нашите народи 
против туѓинските освојувања, ос- 
лободителните движења против 
странската власт и општествените 
движења во југословенските зем- 
ји во XVI и XVIII век (III сек- 
ција);

— Ошптествените движења во 
ослободување на народите и на- 
родностите на Југославија од по- 
четокот на XIX век до 1918 г. (IV 
секција);

— Општествените движења во 
Југославија во времето меѓу Двете 
светски војни (V секција);

— Н0Б како општонародна вој 
на и социј алистичка револуција 
(VI секција) и

— Огаптествените движења во 
социј алистичка Југославиј a.

Ha овие теми беа иоднесени 124 
соогадтенија.
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Има обиди бо интерпретацијата на нашето минато повторно да ce афир- 
мираат граѓанските методи

нагласи во поздравниот збор од 
учесниците на Конгресот претсе- 
дателот на Сојузната конференци- 
ja на ССРНЈ ЈОВАН ДЕЈАНОВИК 
Ce настојува од некои национал- 
исти и противници на напшот сис- 
тем минатото да ce претставува 
само како полигон на кој ce водат 
и вежбаат позициони и маневар, 
ски борби околу актуелните пра- 
шања на денешницата. Некои ce 
повикуваат на минатото за да нај- 
дат поткрепа и докази за старите 
идеи при што историските вред- 
ностџи не служат на прогресот ту~ 
ку внесуваат пореметување и не- 
мир во нашата современост. Тоа 
е во спротивност со основните оп~ 
ределувања на СК и на нашето 
самоуправно општество, a таквите 
сфаќања отфрлени ce уште со Ре- 
волуцијата. Тоа ce случува вон 
науката, иако има обвди некои

научни установи и поединци да 
ce употребат како средство за ма- 
нипулирање. Научната историогра 
фија треба да ce спротивстави и 
ваквите прашања да ги стави во 
центарот на своите критички ак- 
тивности и преокупации. Истори- 
чарите во таа борба нема да би- 
дат сами. Сите социјалистички си- 
ли треба да бидат ангажирани на 
таа задача, истакна Јован Деја- 
новиќ.

ДУШАН ЖИВКОВИЌ во свое-
то излагање посебно ce задржа на 
одлуките на АВНОЈ за устројст- 
вото на Југославија, кои денес — 
од некои кругови — ce злоупотре- 
буват и криво толкуваат. Оние 
што злоупотребуваат, Живковиќ 
ги раздели во три групи: иреден- 
тисти, загрижени националисти и 
покраински бирсжрати.

He може да ce развива историска свест, која е дел од општествената 
свест и историското мислење кај младата генерација со редуцирани 
наставни програми и сирлнување на историјата на 15 и 16 годишна возраст

За положбата на наставата по 
историја во реформираното учи- 
лиште д-р ЛАЗАР РАКИК изнесе 
повеќе критички забелешки и за- 
грижувачки состојби. Во основно- 
то образование осум часа ce до- 
волни. Во средното образование 
положбата е загрижувачка, зашто 
во првата фаза фондот на часови^ 
те е намален за 50% во споредба 
со поранешната гимназија, a 40% 
во споредба со основното образо  
ва*ние, додека во втората, заврш- 
ната фаза ce укинаа сите часови

освен во некои насоки. Тоа значи 
дека младата генерација на 18 и 
19 годишна возраст, кога е нај- 
способна да ги сфати историските 
процеси и восприеме историските 
знаења, a со тоа најуспешно да 
ce развие историската свест, на 
ниво на Југославија само 5% учат 
историја. Понатаму како слабости 
и недостатоци на сегашната сос_ 
тојба во наставата по историја беа 
истакнати слабата застапеност на 
HOB и Револуцијата во основното 
образование, промашена изборна
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иастава, неадекват^но планирање 
на програмските еодржини кое не 
овозможува современа обработка 
на наставната материја, слабата 
опременост на училиштата со на- 
гледни и наставни средства, без 
специјализирани училници што 
зборува за слаб стандард и нема- 
ње услови за осовременување на 
наставата по историја.

Во дискусијата на Конгресот за 
положбата во наставата по исто- 
рија во основното и средното об- 
разование и воспитание беа изне- 
сени и други проблеми кои збо-

руваат за тешката состојба: пре- 
опширни текстови во учебниците 
по историја, сувопарни и непри- 
лагодени на ученичката возраст, 
слаба стручно-методска оспособе- 
ност на еден дел од наставниот 
кадар, европоцентристички прис- 
тап roh обработката на историја- 
та, дуплирање на содржини со 
предметот марксизам и самоупра- 
вување, мала заинтересираност на 
факултетите и научните работници 
за реформата на образованието, 
преголема застапеност на политич- 
ката историја итн.

Револуција за наставата по иеторија

Поради ваквата положба во на 
ставата по историја во основното 
и оредното образование, a пред cè 
поради тоа што не ce целосно реа- 
лизирани заклучоците на VII кон- 
грес на историчарите „ на Југосла- 
вија, заклучоците на Интеркатед- 
арската коеференција и Апелот 
на Претседателството на Сојузот 
на истаричарите на Југославија од 
1983 г. Конгресот донесе резолуци- 
ја за наставата по историја која 
ќе биде упатена до сојузните, ре 
л.убличките и покраинските опште 
ствено-политички органи. Во Ре-

золуцијата е нагласено што ce ба- 
pa, a пред cè застапеност дека ce 
прифаќаат заедничките програм- 
С1Ш јадра, но не со ваков фонд на 
часови и со смалување на содр- 
жините, натаму .да ce отстрани ис- 
торизмот од наставата итн. ВО РЕ- 
ЗОЛУЦИЈАТА ΠΟΗΑΤΑΜΥ CE 
ВЕЛИ ДЕКА CE ОГРАДУВААТ 
ИСТОРИЧАРИТЕ ОД НЕГАТИВ- 
НИТЕ ПОСЛЕДИЦИ КОИ КЕ 
СЛЕДАТ BO НАСТАВАТА ПО ИС- 
ТОРИЈА АКО ОВАА ПОЛОЖБА 
HE CE ПРОМЕНИ.

Шареноликост во студиите по историја на универзитетите во Југославија

Во анализата за проблемите 
на наставата по историја на уни- 
верзитетите проф. д-р BOJE ИГ- 
НАЦИЈ, истакна дека ги има по- 
веќе и ce од разноврсен карактер: 
не е изедначен системот на сту- 
диите на ниво на Југославија, има 
еднопредметни и двопредметни 
студии, во студиите доминира по-

литичката историја, има поголема 
застапеност на старата за сметка 
на новата историја, неусогласеност 
на општата со националната исто- 
рија и историјата на југословен- 
ските народи и народности, недо- 
стиг на учебници и скрипти за 
студентите, слаба материјална оп- 
ременост на кабинетите по исто-
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рија итн. Toj и дискутантите апе- 
лираа за усоглаеување на студиите 
по иеторија на универзитетите во 
Југославија и ссобразување со по-

требите на ооновното и средното 
образование и здружениот труд, 
како и со потребите за создавање 
на млад научен кадар.

Само оној народ кој умее да го согледа своето минато знае каква
иднина сака

Во дискусијата по рефератите 
и соопштенијата учествуваа преку 
шеесет учесници кои придонесоа 
да ce искристализираат некои пра- 
шања од историографијата, да ce 
актуализираат некои проблеми, a 
ce дадоа и интересни и вредни ми- 
лења и предлози. Останаа и дис- 
кутабилни проблеми за некои ис- 
ториски настани од националнага 
историја. Во фокусот на интере- 
сирањето на Дјискутантите беа 
прашањата: поплавата на мемоа. 
ри, фељтони, студии, хроники и 
разни други написи на историски 
теми во кои има и такви кои ну- 
дат тенденциозни толкувања на 
нашето блиско минато, понатаму 
за фалсификатите на историјата, 
создавањето на Кралството СХС, 
карактерот на општествено-поли-

тичките односи во Кралството Ју, 
гославија, причините за пропаста 
во 1941 година, силите на контра- 
револуцијата, албанското праша- 
ње од Папшќ до денес, дејству- 
вањето на Призренската лига, на- 
ционалната политика на Црна To
pa од Берлинскиот конгрес до Бал- 
канс1ште војни, одлуките на AB- 
НОЈ за решавање на меѓунацио- 
налните односи. Уште: марксис- 
тичкото сфаќање на историјата, за 
кое реферат поннесе академшсот 
д-р Бранислав Ѓургев, општестве- 
ниот и економскиот развој на зем- 
јата од 1945 до 1948 година, карак- 
терот на Балканските војниза што 
cè уште има различни толкувања и 
други. Општо речено дискусијата 
беше на високо ниво, конструктив- 
на и толерантна.

Заклучоци на конгресот

Во завршниот дел од работата 
на Конгресот беше истакнато де- 
ка СДИЈ е ангажиран и посветува 
сериозно внимание на активнос.. 
тите за издавање на III и IV цом 
од истаријата на народите и на- 
родностите на Југославија за, што 
претставува усвоен сојузен цроект. 
Патаму да ce цреиздаде I и II том 
од историјата на Југославија, втО' 
рото издание на историјата на чо- 
вештвото, засилување на соработ* 
ката меѓу сојузите на друштвата 
на историчарите во републиките

и покраините, ce форсира изда- 
вањето на историографија на Ју- 
гославија, да ce бара помош од оп 
штествено-политичките органи за 
надминување на кризната состојба 
во двете спжсанија што ги- издава 
СДИЈ: „Настава по историја'“ и 
„ЈИЧ”, да го сврти своето внима- 
ние кон поголемо активкрање на 
базата односно СДИ во републи- 
ки и покраини, a во нивните рам- 
ки и по општините, Сојузот да ja 
засили работата на секциите, Yc-
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воени беа и следните заклучоци: 
да ce посвети поголемо внимание 
na издавањето архивски изворен 
материјал, интеркатедарската кон- 
ференција да ги разгледа плано- 
вите и наставните програми зара- 
ди усогласување, сојузот да поеве-

ти поголемо внимание на науч^а- 
та критика, да ce зголеми соработ- 
ката со сродни институции, музеи, 
архиви и сличнјо. Конгресот заклу- 
чи Деветтиот конгрес на истори- 
чарите на Јутославија да ce одр- 
жи во Пришткна во 1987 година.

Наум ДИМОВСКИ

СОВЕТУВАЊЕ ЗА СПОМЕНИЧНАТА К¥ЛТ¥РА ОД HOB Н РЕВОЛУЦИ-
ЈАТА ВО КУМРОВЕЦ

По повод одбележувањето на 
јубилејната 40 годишнина од одр- 
жувањето на I ï -το заседание ка 
АВНОЈ, од 25 до 27 јуни 1984 го- 
дина, во родното место на Јосип 
Броз Тито, ce одржа дводневно 
советување, во организација на Со 
јузната конференција на ССРШ.

На Советувањето зедоа учест- 
во претставниците на соодветни- 
те (комисии или координациоии 
одбори за негување на револу- 
ционерните традиции, на репуб- 
личките и покраинските конфе- 
ренции на Социј алистичкиот Со- 
јуз, потоа, на Сојузот на борци- 
те од HOB како и на соодвет- 
ните стручни служби на репуб- 
личките и покраинските органи 
за култура, на заводите за захи- 
тита на спомениците на култура-- 
та, на ЈНА, на Сојузот на Соци- 
јалистичката младина на Југо- 
славија и др.

Бројните реферати и соопште- 
нија со разновидна тематика што 
беа поднесени на дводневното со- 
ветување, осведочија дека изми- 
натата временска дистанца од 40 
години, овозможила да ce согле- 
даат не само резултатите, туку 
и бројните актуелни и ак.умули-

рани проблеми коишто ce при- 
сутни во најновата југословенска 
споменичва култура.

Така на пример, од констата- 
циите дека одделни крупни исто- 
риски настани од HOB cé уште 
чекаат на свое достојно одбеле- 
ж.ување (Сремскиот фронт) noć
io јат и такви кои по своето зна- 
чење ке можат да ce спореду- 
ваат со споменатиот, но за кои 
ce најдени материјални средства. 
Беше обелоденето и прашањето 
за евидендијата на спомениците, 
нивното одржување, кому и каде 
cè уште треба да ce подигне спо- 
меник, a особено општествениог 
третман (статус) и одржувањето 
на околу 10.000 споменици, на по- 
веке од 90.000 спомен-обележја и 
на 60-те меморијални центрк, 
колку што постојат во Југосла- 
вија.

Одделните прилози ja поставк- 
ја и дилемата: дали овој релатив* 
но богат меморијален фоид кај 
иас е граден без одредена и од- 
напред изградена политика, за 
критериумите и средствата за 
нивното градење, особено и со- 
одветен општествен стручен трет- 
ман Во оваа смисла дури ce бе-
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