
лободителната војна и револу- 
цијата во Македонија”, Скоп- 
је, 1973, стр. 485—512 .

7. Д-р Владо А. Ивановски, Ос- 
лободителната војна во Запад-

на Македонија 1941—1944,
Скопје, 1973, стр. 273—294»

8. Историја на македонскиот на- 
род, ИНИ, Скопје, 1969, книга 
трета, стр. 425—461.

IX. Просветата и културата во HOB

1. Боро Мокров, Преглед на пе- 
чатот во Македонија од пери- 
од на НОБ, ГИНИ, Скопје, 
1967, бр. 1, стр. 135—176.

2. Галена Куцуловска, Осврт врз 
културата и просветата во На- 
родноослободителната војна 
во Македонија, Зборник „Ос- 
лободителната војна и револу- 
цијата во М акедонија”, Скоп- 
је, 1973., стр. 455—472.

3. Д-р Боро Мокров, Развојот на 
македонскиот печат и нови- 
нарство, Скопје, 1980, стр. 398 
—457.

4. Тодор Трајаиовски, На марги- 
ните на Охридското основно 
школство, Сп. Историја, Скоп- 
је, 1978, бр. 1, стр. 187—208.

5. Боро Китаноски, Првите ма- 
кедонски училишта во HOB, 
Скопје, 1973.

6. Историја на македонскиот на- 
род, ИНИ, Скопје, 1969, книга 
трета, стр. 463—476 .

7. Миле Тодоровски, Работата на 
првите училишта на слободна- 
та територија во 1943, Сп. П ро  
светно дело, Скопје, 1961, бр. 
5—6, стр. 26—27.

8. Н. Велјановски, Проблемите 
на описменувањето и образо- 
ванието низ документите на 
АСНОМ, Сп. Историја, 1970, 
бр. 1, стр. ,51—58.

9. Зборник документи „АСНОМ 
1944—1964”, Скопје, документи 
бр. 216—225 (стр. 641—659).

10. Зборник ,;АСНОМ — докумен- 
ти”, Скопје, 1984, том I, книга 
1, докумеит бр. 77—79 (стр. 
237—239); том I, книга 2, доку- 
менти бр. 292—313 (стр. 307 
—341).

Иа крајот би напоменале, дека 
при подготовките и обработката 
на наведеиите историски еди- 
ници, покрај цитираните библио 
графски единици, можат да поо  
лужат и голем број документи и 
останати текстови, објавени во: 
Собрани дела на Јосип Броз Тито, 
Скопје, 1983, книга 1—30; како и 
Извори за ослободителната војна 
и револуцијата во Македонија 
1941—1945, ИНИ, Скопје, 1968, том 
I, книга 1—7, како и други изво- 
ри и литература.
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О СВРТ В Р З РАБОТАТА MA X V II Р Е Д О В Н О  Р О Д И Ш Н О  СОБРАМ ИЕ Н А  
C 0 J Y 3 0 T  H A  Д РУ Ш Т В А Т А  H A  И СТО РМ Ч АРИ ТЕ H A  СРМ

XVII редовно годишно собра- 
ние на Сојузот на друштвата на 
историчарите на СРМ, ce одржа 
на 19—20 април 1985 година во 
хотелот „Цар Самуил“ — Банско, 
Струмица. Собранието беше пос- 
ветено на: 40-годишнината од по- 
бедата над фашизмот; 70-годиш- 
нината од убиството на Јане Сан- 
дански и 1100-годишнината од 
смртта на Методиј Солунски.

Работата на собранието ce од- 
виваше во три дела. Првиот дел 
беше свечен кој беше посветен 
на споменатите годишнини, вто- 
риот беше стручен и беше пос- 
ветен на проблемите во настава- 
та по историја, додека третиот 
беше организационен, посветенна 
проблемите сврзани со работата 
на Сојузот.

Согласно претходно концепира- 
ната Програма за работа на С о 
бранието, во првиот свечен дел 
од работата со свои реферати на- 
стапија: Д-р Владо Ивановски, 
научен советник во Институтот 
за национална историја — Скоп- 
је: „Четириесет години од побе- 
дата над фашизмот“; Д-р Бранко 
Панов, професор на Филозофски- 
от факултет во Скопје: „Илјада 
и сто годишнината од смртта на

Методиј Солунски“ и Акад. д-р 
Манол Пандевски, научен совет- 
ник во Институтот за национал- 
на историја — Скопје; „Седум- 
десет години од убиството на Ја- 
не Сандански“. Последниот рефе- 
рат беше изнесен на Трибина Ko
ja  ce одржа во салата при до- 
мот на ЈНА во Струмица, каде 
што беа присутни голем број по- 
канети гости и граѓани од Стру- 
мица.

Работата на Собранието започ- 
на со поздравни говори од Рек- 
торот на Универзитетот „Кирили 
Методиј“ — Скопје — проф. д-р 
Христо Андонов Полјански; чле- 
нот на РК ССРНМ—Славка Геор- 
гиева и Претседателот на Собра- 
нието на општина Струмица — 
Костадин Стамболиев.

По свечениот дел, започна со 
работа стручниот дел; посветен 
на проблемите сврзани со наста- 
вата по историја во основните 
училишта, во средното насочено 
образование, како и на Филозоф- 
скиот факултет при ННСГ за ис- 
торија. Во дискусијата зедоа 
учество: Д-р Глигор Тодоровски, 
научен советник во Институтот 
за национална историја — Скоп- 
је; М-р Никола Чинго, претседа-
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тел на СДИ СРМ; Али Вишко, 
професор на П едагош ката Акаде- 
м и ја  — Скопје; Д-р Владо Кар- 
тов, професор на П равниот фа- 
култет — Скопје; Д-р П етар С то  
јанов, научен советник во Инсти- 
тутот за  национална историја  — 
Скопје; Н уф ре Јовановски, дирек- 
тор на детското летувалиш те „Бу- 
нец“ — Гостивар; Д-р Bojo Ку- 
ш евски, професор на  Филозофски- 
от ф акултет — Скопје; Д-р Вла- 
до И вановски, научен советникво  
И нститутот за  национална исто- 
р и ја  — Скопје; Д-р Б ранко Па- 
нов, проф есор н а  Ф илозофскиот 
ф акултет — Скопје; Донев Сте~ 
ван, професор во М ¥Ц  „Н икола 
Тесла“ — Скопје; И ван Манев- 
еки, советник во Заводот за  школ- 
ство на  град  Скопје и  Д~р Мари- 
ја  Јовановиќ, научен советн икво  
И нститутот за  национална исто- 
р и ја  — Скопје.

Во плодната и  конкретна дис- 
куси ја  беа покренати следните 
проблеми:

— П одобрувањ е на  третманот 
н а  предметот историја во рефор- 
мираното средно насочено обра- 
зование;

— П одобрувањ е н а  квалитетот 
и  зголемувањ е н а  бројот на ш> 
м агалата при изведувањ е на нас- 
тавата по историја, особено по- 
добрувањ е на квалитетот на  учеб- 
ниците по историја;

— Посветувањ е поголемо вни- 
мание на подмладокот н а  настав- 
ниот и  научниот кадар  по исто- 
рија;

— Улогата на научните работ- 
ници—историчари д а биде поза- 
бележ ителна во разјаснувањ ето на 
одделни проблеми од македон- 
ската историограф ија;

— Односот па  историографи- 
ите од соседните зем ји  кон маке-

донската историограф ија и одно- 
сот на југословенската историо- 
граф и ја  кон  м акедонската исто- 
риограф ија;

— Развој на  соработката по^ 
меѓу историчарите од СР Маке- 
допија и историчарите од оста- 
натите делови на Југославија;

—» Беш е побарано надлежните 
издавачки куќи  од М акедонија 
д а  обрнат внимание на издава- 
њето наставни пом агала по исто- 
рија;

— М ошне јасно  и  концизно 
беш е ставено на  знаењ е дека се- 
гаш ниот фонд иа часови по и о  
тори ја  во средното насочено об» 
разование ниту од далеку не ш  
задоволува потребите на настава- 
та  по овој предмет. Во тој кон- 
текст повторно беш е актуелизи- 
рано барањ ето за  зголемувањ е на 
фондот на часовите по историја 
во средното насочено образова- 
ние. Во дискуси јата  беа покрена- 
ти и  други значајни  праш ањ а 
сврзани со проблемите од наста- 
вата  по овој предмет.

Во третиот дел од работата 
на собраиието кој беш е посветеи 
на организациони праш ањ а свр- 
зани со работата н а  СДИ СРМ, 
беа поднесени следните извеш- 
таи: И звеш тај за  работата на 
СДИ СРМ за  работната 1984 го- 
дина, од м-р Н икола Чинго — 
претседател н а  СДИ СРМ; Из- 
веш тај за  работата на Редакци- 
ја т а  на сп. „И сторија“ — орган 
на  СДИ СРМ, од д-р Бранко Па- 
нов, главен и  одговорен уредник 
на Финансов извеш тај од Пандо» 
р а  М арлиева, сметководител на 
СДИ СРМ„

По поднесените извеш таи бе- 
ш е отворена дискусија во ко ја  
беш е предлож ено формирањ е на
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повеќе ком иеии и  тела при Прет- 
седателството на  СДИ СРМ, и 
тоа:

— Одбор за  опш тествена кон- 
трола: Д-р Bojo К уш евски; Д-р 
Вера Вангели и ’ Д укадин Кам- 
ш икоскн.

— К ом исија за  меѓурепубличка 
и  м еѓународна соработка: Д-р 
П етар Стојанов — претседател; 
Д-р Глигор Тодоровски; М-р Р и о  
то Христов; Н аум  Димовски.

— Суд на честа: Д-р Глигор 
Тодоровски; ѓорѓи  Танковски; 
Заев Ж ивко.

— Д елегација при СДИ Ј: Проф. 
д-р Христо Андонов П олјански; 
Д-р М арија Јовановиќ; Д-р П етар 
Стојанов; М-р Н икола Чинго и 
проф. Н уф ре Јовановски.

Во продолж ение од работата 
на Собранието, беа едногласно 
усвоени: И звеш тајот за  работата 
на Сојузот за  1984 година; Из- 
веш тај на  Редакци јата  н а  списа- 
нието „И сторија“; и  Финансови- 
от извеш тај за  работната 1984 го- 
дина. Н а собранието исто така  
едногласно беш е приф атена Пред- 
лог-ориентационата програм а за  
работа на СДИ СРМ за  1985 тч> 
дипа. Сите гореспоменати коми- 
сии и  тела беа едногласно прњ  
фатени, со назн ака  К о м и си јатаза  
меѓурепубличка и  меѓународна со- 
работка да делува како  постоја- 
на  ком исија  при Собранието на 
СДИ СРМ.

Н а Собранието беа изврш ени 
и  измени и  дополнувањ а на Ста- 
тутот н а  Сојузот на следниот на- 
чин:

„Врз основа на глава I I  и  IV 
од Основните начела и член 63 
од Уставот на СРМ, како  и во 
согласност со чл. 2, 13, 18, 19, 21 
и 22 од Законот за  опш тествени 
организации („Службен весн и к н а

СРМ", бр. 32/83), Собранието на 
сво јата  седница одрж ана н а  20.
IV. 1985 год., донесе“:

ИЗМ ЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА 
CTATYTOT HA СДИ НА 

CP МАКЕДОНИЈА

Член 5

„Седиштето на Сојузот е во 
Скопје, во И нститутот за  нацио- 
нална истори ја |#.

Ч лен 8

„Д руш твата н а  историчарите 
ce ф орм ираат во огаптините. 
Д руш твото н а  историчарите мо~ 
ж е  д а ce ф орм ира на едпа или 
повеќе о т л т ш ш  "

Член 21

„Органи на  Собранието cei
1. П ретседателство на  Сојузот

2. Суд на честа и  3. П остојани ко- 
мисии“

Ч лен 23

Вројот и  начинот н а  изборот 
на делегатите ги утврдува со по- 
себна одлука П ретседателството 
н а  Сојузот«**

Член 28

П ретседателството н а  Сојузот 
на  друш твата на  историчарите на 
СРМ го избира Собранието по 
предлог на К андидациона комиси- 
ја , a  no  претходни консултацин 
со друштвата»

К андидат за  претседател на 
Сојузот м ож е д а  предлож ат и  оп- 
ш тествеио-политичките организа- 
ции н а  Републиката, как о  и  нај- 
м алку  три друш тва н а  историча» 
рите.

М андатот на  еретседателот 
трае дае годеши."
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„Бројот и  начинот на избор 
на  членовите н а  Претседателство- 
то го утврдува Собранието со п о  
себни одлуки и  нивниот мандат 
трае 2 години.

П ретседателството им а претсе- 
дател, секретар и  благајник. Сек- 
ретарот и  благајникот ce избира- 
ат на првата конститутивна сед- 
ница н а  П ретседателството од 
членовите н а  Претседателството. 
Истото лице не м ож е да биде 
избрано повеќе од два мандати.

Н ајм алку  една половина од 
членовите н а  П ретседателството 
ce обновува при секој избор.

Со П ретседателството р а к о в о  
ди П ретседателот и  тој го прет- 
ставува Сојузот.

Седиштето на П ретседателство 
то на  Сојузот е во Скопје, Ин- 
ститут за  национална историја."

Член 38

„Стручен орган на С ојузот е 
списанието „И сторија" кое тре- 
тира праш ањ а од областа н а  ис- 
ториската наука и  на методско- 
педагош ка пракса.

Списанието нем а својство на 
правно лице.

Седиштето на списанието е
при Ф илозофски ф акултет, ННСГ 
за  истори ја  во С копје.“

Член 41

„На предлог на Претседател- 
ството Собранието го именува 
П ретседателот на И здавачкиот 
совет.

И здавачкиот совет ce бира по 
делегатски пат од редот на дру- 
ш твата на историчарите, органи-

Член 29 зациите на здруж ен  труд од об- 
ласта на историската наука и  од 
општествено-политичките органи-
зации.

Кои друш тва, односно органи- 
зации ќе делегираат членови на 
И здавачкиот совет, определува 
Собранието н а  Сојузот на пред- 
лог на П ретседателството.

Со издавачкиот совет р а к о в о  
ди дретседател, a до неговиот 
избор, односно до првата консти- 
тутивна седница на Советот, прет- 
седателот на Сојузот на друш- 
твата на  историчарите.

М андатот н а  членовите на Из- 
давачкиот совет трае четири г о  
дини.“

V. М АТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА И 
ДРУГИ ПРАШАЊА HA C 0JY 30T

Член 44
„Соглаено член 13 од Законот 

за  опш тествените организации и 
здруж ени ја  н а  граѓаните Сојузот 
им а право д а  управува со сред- 
ствата ш то со самопридонеси или 
на друг основ ги остварува и  да 
одлучува за  користењ е на сред- 
ствата и  за  располагањ е со нив 
во согласност со Статутот и  дру- 
ги акти “.

Член 45

„Сојузот как о  правно лице 
им а имотно правна способност.

Собранието (Конференциј ата) 
на Сојузот средствата за  работа 
ги остварува преку:
— членарината од членството;
— дотади ја  од ком исијата  на 
П ретседателството н а  РК ССРНМ;
— средства од самоуправните ин- 
тересни заедници;
— средства од издавачка дејност 
и др,"
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„Финансиско-материјалното ра- 
ботење на Собранието (Конфе- 
ренцијата) на Сојузот ce врши во 
сообразност со законските пропи- 
си и Правилникот за финансиско- 
материјално работење на Сојузот.

Заради рационализација на тро- 
шоците за организационо-стручна 
адмикистративно-техничка деј ност, 
Сојузот може да ja  здружи оваа 
дејност во рамките на асоција- 
циите, односно со други органи- 
зации."

Член 47

„Наредбодател за извршување- 
то на финансискиот план на Со- 
јузот ce претседателот и секрета- 
рот, a  Собранието (Конференци- 
јата) може да овласти и друго 
лице.“

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ 
ОДРЕДБИ

Член 48

,/Во случај на престанок на ра- 
ботата на Сојузот целокупниот 
имот преминува во организација- 
та која ќе ja  продолжи нејзина- 
та дејност, односно PK CCPHM.“

Член 49

„Право на толкување на одред- 
бите на овој Статут има Собра- 
иието (Конференцијата) на Соју- 
зот, a помеѓу двете собранија 
(конференции) ова право го има 
Претедателството на Собранието 
(Конференцијата) на Сојузот.“

Член 50

„Овој Статут стапува во сила 
до неговото усвојување од Соб-

Член 46 ранието и  објавувањ ето во струч- 
ниот орган на Сојузот, списани- 
ето „Историја"."

Член 51

„Измени и дополнувањ а иа 
овој Статут ce врш и по иста пос- 
тапка как о  и при неговото доне- 
сувањ е“.

Член 52

„Овој Статут стапува во сила 
со неговото донесувањ е“.

*
Во понатам ош ната работа на 

Собранието на предлог на Канди- 
дационата комисија во состав: д-р 
Владо И вановски, М арјан  Дими- 
тријевски и  Ж и вко  Заев, беш е 
предлож ена нова листа н а  идно- 
то претседателство на СДИ СРМ 
и на Р едакци јата на списанието 
„И сторија“ за  мандатниот период 
1985—1987 година во состав: Акад. 
Љ убен Лапе — почесен д о ж и в о  
тен член на П ретседателството.
1. М арија Јовановиќ — прет- 

седател — И Н И  — Скопје.
2. Д имитер Д имулков — секре- 

тар  — И Н И —Скопје.
3. Никола Чинго—Факултет за 

безбедност-—Скопј е.
4. Н аум  Д им овски — Републички 

завод за  унапредувањ е на 
восп. и  образ.

5. Х ристо М еловски — Филозоф- 
ски  ф акултет — Скопје.

6. Александар Т рајановски  — 
И Н И  — Скопје.

7. Д уш ица Џ инлевска — Гим. 
„Р. Ј. Корчагин" — Скопје.

8. Д идар Салуи — OY „Ж ивко 
Б рајковски “ — Скопје.

9. Владо Ш арковски — OY „Јан 
Амос К ом енски“ — Скопје.

10. Јаневска Љ убица — ACYD, 
„Боро П етруш евски“ — Скопје.
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11. Д аница К оневска — OY „Н. Г. 
Д уњ а“ — Скопје.

12. Ж и вко  Заев — ¥ ч . цен. „Ни- 
кола  К арев" — Струмица.

13. Кирил Сиљановски — Медиц. 
учил. центар. — Битола.

14. К ирко Трпковски — Тетово
15. Ристески Т рајче — П рилеп
16. Спаска М анасиева Младено- 

ви ќ  — Уч. цен. „Наце Буѓони" 
— Куманово.

17. Гаваз Џ елал — Струга

Р едакци ја  на  списанието „И о
то р и ја“:

1. П роф. д-р Б ранко П анов, Dia- 
Ben и  одговорен уредник

2. Д-р Владо К артов, член

3. Д-р Владо И вановски, член
4. Д-р Ристо К ирјазовски, член
5. Проф. д-р Bojo К уш евски, член
6. М етодија М анојловски, секре- 

тар
П редлож ената листа на Прет- 

седателство и  Редакци ја  н а  спи- 
санието „И стори ја“, беа едноглас-
но усвоени.

Н а к р а јо т  од работата на Соб- 
ранието беш е дадена разреш ница 
н а  старото П ретседателство и  
предлож ено идното Годишно соб- 
рание д а  ce одрж и  во Струга, a  
дом аќин д а  биде Д руш твото на 
историчарите на Струга. Предло- 
гот и  разреш ницата беа едноглас- 
но прифатени.

Н аучен собир

АСНОМ ВО СОЗДАВАЊЕТО ДРЖАВАТА HA МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

П о повод 40-годшпнината од 
одрж увањ ето н а  П рвото заседа- 
ние n a  АСНОМ, М акедонската 
академ и ја  н а  науките и  уметнос- 
тите во соорганизација со Уни- 
верзитетот „Кирил и  М етодиј" во 
Скопје, Универзитетот во Битола, 
Институтот за  национална исто- 
р и ја  и  И нститутот за  социолош ки 
и  политичко-правни истраж увањ а 
од 29 до 31 октом ври 1984 година 
во Скопје о д р ж а  научен собир 
н а  тема, „АСНОМ ВО СОЗДАВА- 
Њ ЕТО ДРЖАВАТА HA МАКЕДОЊ 
СКИОТ НАРОД“. Ова е трет на- 
учен собир посветен н а  оваа про- 
блематика. П рвиот ce од рж а во 
1964 г., вториот во 1974 и  трети- 
от во 1984 година во годината Ko
ra  прославувам е 40-години од 
АСНОМ, историски чин кога за 
прв пат врз тра јни  основи беше 
потврдена и  об јавена суверенос- 
та  на македонскиот народ и  бе- 
ш е проклам ирана пред светот пр-

вата  слободна м акедонска д р ж ава  
и  кога конечно беа остварени ве~
ковните идеали на овој мал и на- 
иатен народ.

Собирот го отвори акад. Ми- 
хаило Апостолски, претседател на 
Организациониот одбор, a  поздрав- 
ни говори о д р ж аа  К ата Лахтова, 
претседател на Собранието н а  СР 
М акедонија, акад. Јордан  Поп 
Јорданов, претседател н а  Маке- 
донската акад ем и ја  на  науките и 
уметностите, и  проф. д-р Х ристо 
Андонов-Пол ј ански; ректор  на 
У ниверзитетот „Кирил и  М етодиј" 
во Скопје.

Н а собирот покрај учесниците 
со реф ерати, присуствуваа и  го~ 
лем број јавни , научни и  култур- 
ни работници од градот и  од Ре- 
публикава. Во работниот дел на 
собирот, за  врем е на трите рабог- 
ни дена; беа прочитани вкупно 31 
реф ерат, и  тоа: Александар Хрис- 
тов, К ом паративна анализа н а  др-
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