
Документите во зборникот се 
средени по хронолошки принцип, 
изработена е анотација, односно 
регеста на секој документ посеб-

но и če снабдени со податоќ ка- 
де ce наоѓа документот.
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Појавата на монографски тру- 
дови на одредени населби има 
двојно значење за науката. Тие 
фрлаат светлина за одреденото 
место, што е драгоцен матери- 
јал при составувањето на нацио- 
налната историја на народот во 
чии рамки влегува и одредената 
монографија. Таков е случајот 
и со новообјавената монографија 
на младите автори Димитар Сми- 
левски и Наум Ристевски, под на- 
слов „Љубаништа“. Овој моно- 
графски труд содржи 41 страни- 
ца, a го издаде Месната заедни- 
ца на Љубаншнта во 1985. Bo He
ro ce застапени неколку глави 
и подглави, a во почетокот е да- 
ден краток предговор. Во него ав- 
торите на трудот даваат слика 
за тоа како дошле на идеја да 
го создадат овој труд. Покрај 
другото тие истакнуваат дека 
овој труд и неговото настанува- 
ње треба да биде показател и 
на сите кои со оскудни подато- 
ци доаѓаат до вистини кои да- 
ваат придонес во историската и 
географската наука како што е 
овој труд.

По кусиот предговор дадена 
е првата глава или тема под нас- 
лов: „Природно-географски ка- 
рактеристики“. Во неа ce опфа- 
тени основните природно-географ- 
ски карактеристики на местото 
т.е. какви ce природните усло- 
ви за неговиот постанок, разви-

ток и можности за стопанисува- 
ње. Во однос на географската 
положба дадени ce податоци за 
местоположбата на селото Љу- 
баништа и површината на која 
што ce простира. Пужно внима- 
ние е посветено и на топоними- 
те од овој крај кои ce значаен мате- 
ријал за географската и лингвис- 
тичката наука. Во врска со сооб- 
раќајната поврзаност на ова мес- 
то со поголемите соседни места 
дадени ce податоци каква е таа 
денес, и каква била во минато- 
то. Што ce однесува до релјефот 
ce кажува дека поголемиот дел 
е планински, a тоа дава мож- 
ност за развој на зимски тури- 
зам, сточарство и во помал дел 
земјоделство. Климата во ова 
подрачје е умерено континентал- 
на со значително медитеранско 
влијание што дава можност за 
развој на туризмот. Главен хи- 
дрографски објект е Охридско- 
то езеро на кое лежи со должи- 
на од 6 км. Во оваа глава на кра- 
јот е дадено потеклото на името 
Љубаништа, како и потеклото на 
населбата.

Во втората глава под наслов 
„Население“ е дадено бројното 
движење на населението, бројог 
на домаќинствата и нивната ст- 
руктура, половата и старосиа- 
та структура на населението, на- 
селението според активноста и 
дејноста и механичкото движе-
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ње. За истакнување е што авто- 
рите на овој труд даваат повеќе 
табелари со податоци за мигра- 
ционите движења на население- 
то како и други податоци.

Третата глава што претставу- 
ва најголем дел на овој скро- 
мен труд носи наслов „Љубаниш- 
та низ историјата“. Во неа е да- 
дена хронологијата на селото и 
тоа до потпаѓањето под турската 
османлиска власт, Љубаништа во 
Илинденското востание, селото 
по Илинденското востание, во 
HOB и Љубаништа од ослободу- 
вањето до денес. За оддбележу- 
вање е моментот што авторите 
посебно внимание посветиле на 
печалбарството, што е главна ка- 
рактеристика на овој крај. Го 
истакнуваат придонесот на насе- 
лението во HOB и Револуцијата 
како и повоената изградба.

По сето тоа во кратки црти 
е дадена перспективата на село- 
то Љубаништа во која истакну-

ваат дека главна перспектива č 
развојот и туризмот.

На крајот ce дадени изворите 
и литературата од кои може да 
ce види дека авторите за овој 
труд исиолзувале доволен број 
извори и литература иако може- 
де уште повеќе да консултираат 
литература.

На мислење сме дека овој 
труд заслужува внимание и ис- 
тиот може да послужи на истра- 
жувачите на македонската гео- 
графска, демографска и истори- 
ска наука. Трудот би бил уште 
подобар ако авторите обрнеле по- 
големо внимание при редоследот 
и стилизирањето на материјалот. 
Но и вака како што е, особено 
ако ce има предвид дека автори- 
те ce млади и неопитни, трудот е 
интересен и истиот со задоволст- 
во го препорачуваме на читате- 
лите.

Викторија АНЧЕВА

ИСТОРИСКИ ДЕНОВИ HA ГОРНО ВРАНОВЦИ. По повод 40-годишни- 
ната од престојот и работата на државното, военото и политичкото рако- 

водство на Македонија во селото Горно Врановци, Велешко. Мисла 
Скопје, 1984; 189 +  скици

Неодамна во издание на изда- 
вачката куќа „Мисла" од Скоп- 
је, излезе од печат споменицата 
„Историски денови на Горно Вра- 
новци“, посветена на 40-годишни- 
ната од престојот и работата на 
државното, военото и политичко- 
то раководство на Македонија во 
селото Горно Врановцр1, Велеш- 
к о .

Во Споменицата ce поместени 
36 прилози и сеќавања, 11 фак- 
оимили на документи, 10 фото- 
графии и 4 карти. Опфаќајќи го 
временскртот период од септемв-

ри до почетокот на ноември 1944 
година, Споменицата прави пресек 
на целокупната работа на најви- 
соките државни, воени и полити- 
чки тела и организации на Фе- 
дерална Македонија — Президи- 
умот на АСНОМ, Главниот Штаб 
на HOB и ПОМ, Централниот ко- 
митет на КПМ, Инициј ативнркзт 
одбор на HO фронт, Главниот од- 
бор на НОМСМ, Иницијативнрт- 
от одбор на АФЖ и други.

На слободната територија на 
која ce наоѓа и селото Горно 
Врановци, како централен дел на
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