
јата" од Перо Коробар; „Проб- 
лемот на евиденцијата и планира- 
њето на спомениците на Револу- 
цијата“ од Душан Аврамовски, 
советник во Републичкиот коми- 
тегг за култура (Скопје), Проф. 
д-р Антоние Николовски, поднесе 
реферат на тема, „Заштитата на 
спомениците од PIOB и Револу- 
цијата во CP Македонија”, a 

проф. д-р Bojo Кушевски, под- 
несе реферат на тема: „Можнос- 
тите и предностите од користе- 
њето на споменицијте од HOB и 
Револуцијата во наставата”.

Актуелните проблеми и зада - 
чи сврзани со оваа тематика, во 
форма на заклучоци, ja имаасво- 
јата доминанта во следново:

— да ce води сметка (посебно 
во времето на економската ста- 
билизација) за планоко подига- 
ње на новите споменици;

— нивното подигнување да би- 
де врз база на претходно израбо- 
тени програми;

— поконкретмо да биде дефп- 
нирана нивната намена и фуик- 
циоиалност;

— трајноста на меморијалите 
да ce изразува како во квалите- 
тот на нивната изградба, така и 
во солидната и стручна изведба;

— покрај програмирањето на 
нивната изградба, програмски 
треба да биде обезбедена и оси- 
гурана и нивното одржување и 
заштита;

— спомениците на HOB и Ре- 
волуцијата, како и другите; тре- 
ба да најдат свое адегаатно Mec- 
το и во едукативниот процес на 
сите негови нивоа, и особено 
сред студентската младина.

Значи, треба да ce знаат, на- 
шите обврски кон спомениците, 
што има свое посебно етичко и 
воспитно значење за сегашните и 
идните генерации.

Воислав Д. КУШЕВСКИ

ШКОДА HA МЛАДИ МАРКСИСТИ
За работата на Осумнаесеттата сесија на Школата на млади марксисти 

„Стив Наумов — Мите Богоевскм^

Осумнаесеттата сесија на Шко- 
лата на млади марксисти ,,Οτηβ 
Наумов — Мите Богоевски“ ce 
одржа во Отешево на 7 и 8 ја- 
нуари 1984 година. Сесијата рас- 
правеше по темата „Маркс и со- 
временоста“. Со оваа тема Школа- 
та ce вклучи во одбележувањето 
на стогодишиината од смртта на 
Карл Маркс.

Воведно излагање поднесе д-р 
Ферид Мухиќ, професор на Фило- 
зофско-историскиот факултет во

Скопје. Во работата на Сесијата 
со свои соопштенија учествуваа 
120 млади научни работници, асис- 
тенти, студенти и ученици од сред- 
ните училишта во Републикава. 
Сесијата работеше во две секции. 
Првата секција работеше >на тема 
„Актуелноста на Марксовата мис- 
ла денес“. Кореферат поднесе Мир- 
ко Ѓошевски, асистент на Фило- 
зовскиот факултет во Скопје. Со 
работата на секцијата раководеа 
Јован Корубин, асистент на Фило-
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зофско-историскиот факултет во 
Скопје и Зорица Атанасовска, а- 
систент на Факултетот за безбед- 
ност и општествена самазаштита 
во Скопје. Во оваа секција беа 
поднесени 36 соопштенија во кои 
беа опфатени содржини низ кои 
ce разработуваше актуелноста на 
Марксовата мисла и обидите да 
ce оспорува Маркс, потоа духов- 
ниот хоризонт на Марксовото де- 
ло, хуманистичката проблематика, 
општестдените законитости, дикта- 
турата на пролетаријатот и сл. Во 
оваа секција особено беа присут- 
ни соопштенијата во кои ce раз- 
работуваше придонесот на југо- 
словенската теорија и практикаи 
развој на марксизмот, со посебни 
оеврти за придонесот на Јосип 
Броз Тито за развојот на марксиз- 
мот. Учесниците во дискусијата со 
овоите прикази ja збогатија рабо- 
тата на секцијата.

Во втората секција на тема 
„Марксизмот и современите оп- 
штествени промени“ беа поднесе- 
ни 36 соопштенија. Корефат нате- 
ма ^Потребата од рефилозофика- 
пија на Маркс и кризата на марк- 
сизмот“ поднесе м-р Љубомир Цу- 
цуловски, предавач на Филозоф- 
ско-историскиот факултет во Скоп- 
је. Со оглед на големиот број со- 
општенија и широкиот спектар на 
прашања опфатени во нив, во сек- 
цијата дискусијата беше насочена 
кон три глобални проблеми: 1. 
Марксовите погледи и сфаќања за 
класите и класната борба и оп- 
штестгвено-економските промени; 2. 
Актуелноста на Марксовото дело 
низ призмата на југословенската 
револуционерна практика и из- 
градбата на социјалистичкото са- 
моуправно општество и 3. Актуел- 
носта на Марксовата економска 
мисла.

Во невообичаено богатата дис- 
тсусија зедоа учество 25 дискутан- 
ти. Дискусијата започна со изне- 
сувањето на некои аспекти и ди- 
леми околу кризата на марксиз- 
мот што впрочем беа, меѓу друго- 
то, и предмет на елаборирање во 
корефератот.

Предмет на посебно интереси- 
рање кај учесниците во расправа- 
та беше проблематиката на Марк- 
совотр сфаќање на класите, клас- 
ната поделеност на општеството. 
класните борби и факторите, што 
ги детерминираат огаптествено-еко- 
номските промени. Во овој кон- 
текст беа третирани и прашањата 
за диктатурата на пролетаријатот, 
принципите на организацијата на 
социјалистичката држава и сл.

Покрај ова работата на секди- 
јата беше наоочена и кон согледу- 
вање на некои значајни практичии 
проблеми од изградбата на соди- 
јалист^ичкото самоуправно општее- 
тво на Југославија. Во овој домен 
жива расправа меѓу учесниците 
предизвика прашањето за класно- 
социјалната структура на југосло- 
веиското општество. Исто така, 
посебен интерес пробудија и пра- 
шањата за специфичноета на ју- 
гословенската социјалистичка ре- 
валуција.

Бројните проблеми што беа 
предмет на дискусија на учесни- 
ците на втората секција нужно беа 
третирани и анализирани во кон- 
текстот на свелшната и актуел- 
иоста на марксовата научна мис- 
ла при што посебно беше укажа- 
но и на ддабоката научна фунди- 
раност на марксовото дело.

Исто така и низа актуелни е- 
кономски и социјални прашања 
(продуктивниот и непродуктивни- 
от труд, вработеноста, односно не- 
вработеноста, актуелните пробле-
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ми во здружениот труд, пробле- 
мите на распределбата воопшто 
и распределбата според трудот по- 
себно и слично) предизвикаа зна- 
чаен интерес кај учесниците на 
втората секција.

Ha пленарната седница, со Ko
ja заврши сесијата, беа поднесе- 
ни извештаи за работата на сек- 
циите и ce резпмира целокупната 
работа на Осумнаесеттата сесија 
на Школата ва млади марксисти 
„Стив Наумов — Мите Богоевски“.

Од ННСГ за историја при Фи- 
лозофскиот факултет во Скопје во 
работата иа сесијата со своите со- 
општенија учествуваа: м-р Кочо 
Сидовски „МАРКС: Принципот на 
моралот во меѓународните односи“ 
и студентот Томе Костадиновски 
. Местото улогата и задачите на 
СКЈ во остварувањето на самоуп- 
равувањето во СФРЈ“.

Во рамките на Сесијата ce одр- 
жа и годишно собрание на кое 
беше поднбсен извештај за пери-

одот од 1981 до 1983 година. Ка- 
ко што беше истакнато во диску- 
сијата, и за овој период како и 
за претходните може да ce говори 
за овоевидио масовно прифаќање 
Pi влијание на младите од Репуб- 
ликава во активностите на Шко- 
лата. Зголемен е бројот на учес- 
ниците од сите средини. Тоа по- 
себно е значајно за учесниците од 
студентската младина и младите 
научни кадри. Треба да ce истак- 
не дека со свои соопштенија ре- 
довно учествуваат меѓу другите и 
повеќе студиски групи на Фило- 
зофскиот факултет во кои влегу- 
ва и ННСГ за историјаха.

На годишното собрание беше 
избран и нов Совет на Школата. 
За активен придонес и учествона 
сесиите на Школата во изминати- 
те десет години на голем број ор- 
ганизации, факултети, меѓу кои и 
Филозофскиот факултет, и средни 
училишта им беа доделени бла- 
годарници.

Кочо СИДОВСКИ
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