
БНОГРАФ ИЈА

Светозар НАУМОВСКИ

РАБОТНА БИБЛИОГРАФША HA НАСТАВНИКОТ ПО ИСТОРИЈА ЗА 
РЕАЛИЗИРАЊЕ HA ДЕЛОТ ОД НАСТАВНАТА ПРОГРАМА КОЈ CE 

ОДНЕСУВА HA HOB И НАРОДНАТА РЕВОЛУЦИЈА ВО 
МАКЕДОНИЈА BO I ГОДИНА HA НАСОЧЕНОТО 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Од ослободувањето до денес, наставата по историја била 
предмет на посебно внимание од низа стручни и општествено- 
политички фактори. При тоа, нејзиниот дел — историјата на На- 
родноослободителната војна и Народната револуција во Маке 
донија како и пошироко во Југославија беше и остана cè до 
денес главна преокупација на наведените фактари* 1), како и на 
општеството во целина.

За значењето на содржините од Народноослободителната 
војна и Народната револуција во наставата по историја, довол- 
но е да наведеме неколку податоци.:

— Многубројните форми на борба во текот на четириго 
дишната Народноослободителна војна и Народна револуција, г о  
лемиот хероизам на борците-комунисти, скоевци и други п р о  
гресивни сили од различна возраст и обата пола, кои оставија 
зад себе величествени примери на храброст; патриотизам, само- 
жртвуваност и други високи човечки квалитети, ce непресушен 
извор на воспитување на младото поколение во духот на југо- 
словенскиот социјалрштички патриотизам.

— Историската вредност на судбоносните иастани од вре- 
мето на Народноослободителната војна и Народната револуција, 
како и на личностите кои во нив имаа значајна улога, ce нераз-

!) В. Кушевс1ш  — С. Фиданова, Некои аспекти на образовно-воспит» 
иото значење на одделни содржини од историјата на Народноослободи- 
телната војна и Народната револуција, Сп. Историја, Скопје, 1967, бр.
1, стр. 103.
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рушива основа за идејно кзградување на младата генерација, 
во развивањето патриотски и хумани односи2) .

— Заедничкото учество на сите југословеиски народи и на- 
родности во Народноослободителната војна и Народната рево- 
луција, претставува факт од непроцеиливо значење за негување- 
то на братството-единството и заедииштвото кај младата гене- 
рација.

—- Преку изучувањето на содржините за Народноослобо 
дителната војка и Народната револуција, учениците ги согле- 
дуваат основните принципи, врз кои ce развива нашата Рево 
луција и врз кои ce темели развитокот на општествеиите односи 
во нашата социјалистичка самоуправна заедница: покрај прин- 
ципот на заедништвото уште и ослободување на човечгшот труд, 
класната солидарност и интернационализмот, револуционерната 
етика и социјалистичкиот хуманизам, борбата за рамноправност 
на луѓето од сите нации и раси, и создавањето такви производ- 
ствено-општествеии односи во кои работните луѓе сами упра- 
вуваат со резултатите од својот труд3).

Оттука произлегува целата сложеност, тежината на р аб о  
тата и одговорноста на иаставниот кадар, како истиот Народ- 
ноослободителната војна и Народната револудија ja  иитерпре- 
тира во иаставата no историја, a особено пред учеииците од 
средношколска возраст.

Во сегашиите наставни програми no историја во СРМ, На- 
родноослободителиата војна и Народната револуција во Ма- 
кедонрЈЈа ce изучуваат во составот на девет наставни единици, 
и тоа:

I. Нападот и окупацијата на Југославија;
II. Востанието во Македонија;

III. Развој на HOB во Југославија и Македонија 1942;
IV. Создавање и развој на органите на народната власт;
V. Разгорување на вооружената борба во Македонија

1943 година;
VI. Второто заседание на АВИОЈ;

VII. Општонародното востание во Македонија 1944 година;
VIII. Борбите за ослободување на Југославија;

IX. Просветата и културата во HOB4).

2) Иваи Маневски, Народноослободрхтелната војна и револуцијата во 
воспитно-образовниот процес по историја во основните училкшта од под- 
рачјето на град Скопје, Сп. Историја7 Скопје, 1977, бр. 1, стр. 185.

3) Исто, стр. 185—186.
Прегледот на насловите на методските единици е цитиран спо» 

ред учебкикот no „Историја за I клас на средното образование”, од Цве- 
тан Беличански, Благоја Цветковски и Алеко Ќорвези ровски, кој учеб- 
ник со решение на Републичкиот педагошки совет бр. 03—30 од 6. I I  1982 
година е одобрен за vnoxpeoa во I година на сите средни училиш та во 
СРМ.
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Наша цел на ова место, е преку библиографскиот прилог 
кој е составен дел на овој труд, да помогнеме на наставниците 
по историја во средните училишта, подобро и посодржајно да 
ги подготвуваат своите иаставни часови (методски единици) од 
областа на Народноослободителната војна и Народната рево  
луција во Македонија, упатувајќи ги истите иа поважните биб- 
лиографски единици иа македонската историографија, кои на 
наставниците би им послужиле не само за да ги дополнат и про- 
длабочат своите знаења, туку корисно можат да им послужат 
и за организирање и изведување избориа настава по историја 
(упатување на учениците самостојно да читаат и обработуваат 
историска литература и извори, проширувајќи ги на тој начин 
своите зиаења од овој предмет), како и за организирање на ра- 
ботата на историските секдии. Во случаите, пак, каде учени- 
ците пројавуваат и вонреден иитерес за изучување на истори- 
ската наука оваа работна библиографија може многу полезио 
да користи за организирање факултативна 'иастава по историја.

Во денешно време, кога во развојот иа каучиите истражу- 
вања како и во издавачката дејност на македонската и поши- 
роко јyгословеиската историска наука ce отишло забележително 
нацред, ce поставува како иеодложна потребата на наставниците 
по историја, истите да ги следат односно да бидат во тек со 
дострелите иа нашата историска наука, и историските настани 
за пред учениците да ги објаснуваат и за кив да заземаат ста- 
вови во светлината на најновите истражувања на нашата исто- 
риографија. За да можат да го постигнат тоа, пред наставииците 
по историја ce поставува како нивна секојдневна активност, па 
дури и како работна задача, исткте да настојуваат благовреме- 
но и редовно да ja  следат и ce спабдуваат со историска лите- 
ратура и периодика, формирајќи на тој иачин домашна стрх/чна 
библиотека, како и да ce залагаат со историска литература и 
периодика навреме да ce снабдува и претплатува училишиата 
библиотека, па дури во оддслни случаи и учепиците (историски 
списанија и др.).

За таа цел во прилогов даваме библиографски приказ, на 
позначајната и посеопфатна литература и извори5) за секоја 
методска целина, посебно за обележаните методски единици 
(наброени претходно од Î до IX).

5) Библиографскиот приказ не е даден според азбучен ред на авто- 
рите како што е вообичаено во практиката, τγκγ од практични причини 
редоследот нгг б и б л и о гр аф ск и те  еди н иц и  е и ап р ав ен  сп оред  в а ж и о с т а  од- 
носно богатството со пдатоци релевантни за соодветната методска еди- 
ница. За олеснување работата на наставншште означен е и бројот на 
страниците, ка од.носната тематика,
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1. Нападот и окупацијата на Југославија

1. Владо Ивановски и Растислав 
Терзиоски, Априлската војна 
и окупацијата во Македонија 
1941 година, Сп. Историја 
Скопје, бр 1, стр. 97—118.

2. Т. Симовски, Априлската вој« 
на и окупацијата на Југосла- 
вија и Грција според прегле- 
дот на Ернест Висхаупт, арх- 
ивски воен советник на X II 
германска армија, Сп. Истори- 
ja, Скопје, 1974, бр. 1, стр. 239 
—276.

3. Михаило Апостолски, Избрани 
дела, Скопје, 1973, том 1, стр. 
35—41.

4. Д-р Владо Ивановски, Ослобо 
дителната војна во Западна 
Македонија 1941—1944, Скопје, 
1973, стр. 13—42.

5. Владо А. Ивановски, Западна’ 
Македонија во првите месеци 
по капитулацијата на Југосла- 
вија 1941 година, Сп. Историја, 
Скопје, 1967, бр. 2, стр. 40—48

6. Глигор Тодоровски, Некои ин- 
ституции во Западна М акедо 
нија воведени во времето на 
окупацијата 1941—1944 година, 
ГИНИ, Скопје, 1961, бр. 2, стр. 
99—124.

7. Д-р Растислав Терзиоски, Не- 
кои аспекти од отпорот на ма- 
кедонскиот народ против де- 
национализаторската политика' 
на бугарскиот окупатор во

окупирана Македонија (1941— 
1944), ГИНИ, Скопје, 1971, бр. 
3, стр. 71—82.

8. Р. Терзиоски, За дискримина- 
торската политика на бугар- 
скиот окупатор врз народнос* 
тите во Македонија (1941—1944) 
и отпорот на Комунистичката 
партија на Македонија против 
неа, Сп. Историја, Скопје, 1973, 
бр. 2, стр. 159—168.

9. Перо Морача — Душан Билан- 
џиќ — Станислав Стојановиќ, 
Историја на Сојузот на ко« 
мунистите на Југославија (кра= 
ток преглед), Скопје, 1979, стр. 
123—129.

10. Војмир Кљаковиќ, Талијанско- 
бугарсхш спор око Македоније 
1941 године, Зборник „Ослобо» 
дителната војна и револуција» 
та во М акедонија”, Скопје, 
1973, стр. 243—260.

11. С. Фиданова, Некои форми на 
отпор против окупаторот во 
Прилепско во 1941 година, Сп. 
Историја, 1974, бр. 2, стр. 153 
—162.

12. Историја на македонскиот на- 
род, ИНИ, Скопје, 1969, стр» 
279—301.

13. Милица Бодрожиќ, Прилог кон 
проучување на ироокупатор- 
ските групации во текот на 
HOB, ГИНИ, Скопје, 1974, бр0 
1, стр. 135—156,
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IL Востанието во Македонија

1. Јосип Броз Тито, Национално 
питање γ  Југославији γ  свет- 
лости Народноослободилачке 
борбе, Зборник „Говориичлан- 
ци”, Загреб, 1979, книга I, стр. 
113—121.

2. Цветко Узуновски, Востание- 
то во 1941 во Македонија, Сп. 
Историја, Скопје, 1974, бр. 2, 
стр. 83—123.

3. Цветко Узуновски, Востанието 
1941 во Македонија, ГИНИ, 
Скопје, 1975, бр. 1, стр. 7—44.

4. Михаило Апостолски, Избрани 
дела, 1973, том 1, стр. 47—60

5. Владо Ивановски, За почето- 
кот на востанието во М акедо 
нија во 1941 година, Зборник 
„Ослободителната војна и ре- 
волуцијата во Македонија”, 
Скопје, 1973, стр. 117—134.

6. Лазар Колишевски, Мајските 
и јунскитв денови во 1941 го- 
дина во Македонија, Зборник 
„Четириесет години”, Скопје, 
1962, книга 5, стр. 127—141.

7. Д-р Владо Ивановски, Парти- 
ската организација на терито- 
ријата на Македонија под ита- 
лијанска окупација април—но- 
ември 1941 година, ГИНИ, 
Скопје, 1966, бр. 2—3, стр. 45 
—62,

8. Д-р Владо Ивановски, Ослобо 
дителната војна во Западна 
Македонија 1941—1944, Скопје, 
1973, стр. 43—64 и 83—100.

9. Д-р Перо Дамјановиќ, Титови- 
от прртдонес кон борбата на

македонскиот народ за осло  
бодување и национална афир- 
мација, Зборник „Основањето 
и развојот на Комунистичката 
партија на Македонија” Скоп- 
је, 1980, книга прва, стр. 135 
—168.

10. Ристо Кирјазовски, Егејска Ma 
кедонија во 1941 година, ГИ- 
НИ, Скопје, 1981, бр. 1, стр. 
125—136.

11. Дршитар Митрев, П артизанско 
то движење во Пиринска Ma- 
кедонија, ГИИИ, Скопје, 1981, 
бр. 1, стр. 113—117.

12. Владо А. Ивановски, Почетоцрр 
на востанието во Македонија 
во 1941 година, ГИНИ, Скопје, 
1971, бр. 3, стр. 17—32.

13. Проф. Мустафа Карахасан, 
Турската народност како суб- 
јект во класно-националната 
политика на КПМ, Зборник 
„Основањето и развојот на K o  
муиистичката партија на Ма- 
кедонија7', Скопје, 1980, книга 
прва, стр. 475—488.

14. B. А. Ивановски, Прогони и 
процеси на бугарскиот окупа- 
тор во Македонија во 1941 г о  
дина, Сп. Историја, Скопје, 
1969, бр. 1, стр. 135—139.

15. Историја на македонскиот на- 
род, ИНИ, Скопје, 1969, книга 
трета, стр. 303—316.

16. Зборник „Документи за бор~ 
бата на македонсгшот народ 
за самостој ност и за национал- 
на држ ава”, Скопје, 1981, д о  
кументи бр. 183—196 (стр. 345 
—372), книга втора.
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Ш. Развој на HOB во Југославија и Македонија 1942 година

1. Јосип Броз Тито, Сеќавања и 
пораки по повод 30-годишни- 
ната од победата над фашиз- 
мот, Сп. Историја, Скопје, 1981, 
бр. 1, стр. 41—68.

2. Михаило Апостолски, 1942 го- 
дина во Македонија — полна 
политичка победа над окупа- 
торите, Зборник „Велес и Be 
лешко во Народноослободител- 
ната војна 1942”, Титов Велес, 
1969, стр. 37—48.

3. Михаило Апостолски, Избрани 
дела, Скопје, 1973, том 1, стр. 
61—67.

4. Д-р Владо Ивановски, Осло- 
бодителната војна во Западна 
Македонија 1941—1944, Скопје 
1973, стр. 101—120.

5. Цветко Узуновски, Преместу- 
вањето иа политичкото и вое- 
ното раководство иа Македо- 
нија од Скопје во Лопушник и 
неговото значење за разгору- 
вање на востанието, ГИНИ, 
Скопје, 1974, бр. 1, стр. 219— 
226.

6. Вера Весковиќ-Вангели, Мај- 
ската демонстрациј a на Велеш- 
ките жени во 1942 година, Сп. 
Историја, Скопје, 1968, бр. 1, 
стр. 93—97.

7. Младен Цолиќ, Четничке војне 
формације Драж е Михајлови- 
ќа y Македонији 1942—1944, 
Зборник „Ослободителната Boj
na и револуцијата во Македо- 
нија”, Скопје, 1973, стр. 583— 
606..

8. П. Стојанов, Бугарската дена- 
дионализаторска политика в< 
Македонија и посебно во Be 
лешка околија 1941—42 го- 
дина и нејзиниот крах, Сп. Ис- 
торија, Скопје, 1970, бр. 1, стр. 
73—80.

9. Димитар Митрев, За развојо! 
на дартизанското движење во 
Пиринска Македонија, Зборник 
„Ослободителната војна и ре- 
волуцијата во Македонија”, 
Скопје, 1973, стр. 135—144.

10. Историја на македонскиот на- 
род, ИНИ, Скопје, 1969, книга 
трета, стр. 317—351.

11. Зборник „Документи за бор- 
бата на македонскиот народ 
за самостојност и за национал- 
на држ ава”, Скопје, 1981, до- 
кументи бр. 166а-^176 (стр. 311 
—329), 194—200 (стр. 373—393), 
222—225а (стр. 460—470), книга 
втора.

IVd Создавање и развој на ©рганите на народната власт

1. Јосип Броз Тито, Говор на Пр- 
во заседању AB HO JA, Збор- 
ник „Говори и чланци”, Загреб, 
1979, книга I, стр. 97—101.

2. Душан Ж ивковиќ и Владо 
Ивановски, Создавање и раз- 
вој на револуционерната власт 
во Југославија 1941—1945 го- 
дина”, Сп. Историја, Скопје, 
1981, бр. 1, стр. 141—164.

3. Михаило Апостолски, Улогата 
на Главниот штаб во изград- 
бата на народната власт, Збор- 
ник v,Pa3BHTOK на државноста 
на македоискиот народ”, Скоп- 
је, 1966', стр. 265—288.
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