
HIKOJIA HA МЛАДИ МАРКСИСТИ
За работата на Дваесеттата сесија на Школата на млади марксисти 

„Стив Наумов — Мите Богоевски“

Дваесеттата сесија на школа- 
та на млади марксисти „Стив На- 
умов — Мите Богоевски“ ce одр- 
жа во Отегаево на 10 и 11 мај 
1985 година. Сесијата расираваше 
но темата „Социјалистичката са- 
моуправна преобразба на култу- 
рата“. Воведен реферат поднесе 
д-р Кирил Темков, професор иа 
Филозофско-историскиот факултет 
во Скопје. На сесијата зедоа уче- 
ство 160 студенти, асистенти, на- 
ставници од л/ниверзитетите во 
СР Македонија, ученици и работ- 
ници од непосредното производ- 
ство. Работата ce одвиваше во три 
секции, поделени по области: „Ста- 
вовите на клисиците на марксиз- 
мот за културата", „Самоуправна- 
та трансформација на културата“ 
и „Младите и културното твореш- 
тво“.

Во своето воведно излагање 
д-р Кирил Темков истакна дека 
самоуиравната социјалистичка пре- 
образба на културата е еден мо- 
шне сложен систем на општестве- 
ните односи во целост, кој ce 
рефлектира врз процесите на кул- 
турата, големите теми на оваа са- 
моуправна социјалистичка транс- 
формација со воспоставувње на 
односи на слободната размена на 
трудот, културата на трудот, ос- 
лободувањето на сестраната чо- 
вечка енергија, демократизациј a 
на творештвото и културата и от- 
ворање нови простори на слобо- 
дата како нова коицепдија на 
слободата на творештвото.

Ако самоуправувањето ce сфа- 
ти како слобода, тогаш култура- 
та неминовно би требала да прет- 
ставува израз на таа слобода, и

тоа не израз кој е во трансце- 
дентна врска со самоуправување- 
то, туку тоа им е иманентен. Са- 
моуправниот социјализам како 
квалитативно нов поредок, кој во 
себе ja има пролетерската кул- 
тура, не смее да ce затвори сам 
во себе, не почитувајќи ги прет- 
ходните или дострелите во култу- 
рата кои ce постигнати во несо- 
цијалистичките, несамоуправни оп- 
штества. Пролетерската култура 
мора да кореспондира со култу- 
рата која доаѓа од другите сре- 
дини, не игнорирајќи некои по- 
зитивни тенденции во нив, не са- 
мо во културата, туку и во про 
цесите кои ja формираат култу- 
рата во едно општество: образов- 
ниот процес, односите во семеј- 
ството, „улицата“ како специфич- 
на воспитна устаиова, дострелите 
во уметноста која е сегмент на 
културниот живот во една среди- 
иа и др.

Во рамките на сесијата ce одр- 
жа панел дискусија на тема: 
„Младата генерација како фактор 
во творештвото", на која вовед- 
ни излагања поднесоа Томе Mo- 
мировски и Димитрие Бужаров- 
С1си. Исто така, во рамките иа 
сесијата ce претставија и студен- 
тите на факултетот за ликовна 
уметност, a беше претставен и 
младиот уметник Александар Ни- 
коловски.

Што ce однесува до историја- 
та на школата, треба да ce ис- 
такне дека првата сесија е одр- 
жана од 5 до 7 ноември 1973 го  
дина во Отешево. Во нејзкното 
создавање зедоа учество повеќе 
организадии и институцик од СРМ
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и градовите Ресен и Битола. Не- 
посредни организатори на првата 
сесија беа редакцијата на списа- 
нието „Дијалог“, со помош на 
НИО „Студентски збор“, група 
студенти и млади асистенти на 
Филозофскиот и Правниот факул- 
тет, група млади асистенти од Ин- 
ститутот за социолошки и поли- 
тичко-правни истражувања, акти- 
висти на Сојузот на студентите на 
Македонија и активисти на Дру- 
штвото за филозофија, социоло- 
гија и политикологија на СРМ.

Од почетокот на Школата до 
денес ce одржани 20 еесии и 17 
панел дискусии, од кои 6 во рам- 
ките на одржувањето на сесиите, 
a 11 како посебни панел диску- 
сии. Досега, во работата на Шко- 
лата со свои соопштенија зеле 
учество 1881 учесник, a вкупно 
учествувале 2469 (наставници од 
средни училишта и млади научни 
работници, асистенти и професо 
ри од факултетите како ментори, 
учесниди на панел дискусии кои 
ce стручни за одделни области и 
општествено-политички работници 
кои ce занимаваат со одредени 
области).

Посебно е значајно што во ра- 
ботата на оваа школа ce изгра- 
дува и научниот подмладок на 
Универзитетот „Кирил и Методиј“ 
во Скопје и cera на новиот уни- 
верзитет во Битола. Ако ce по- 
гледнат иодатоците, ќе ce види 
дека скоро да нема млад научен 
работник од општествените нау- 
ки кој не учествувал со соопште-

ние или на панел дискусиите во 
работата на Школата, и тоа до- 
дека бил студент, a и подоцна ка- 
ко наставник и научник.

Исто така, голем број профе- 
сори по марксизам и самоупра- 
вување во средните училишта би- 
ле учесници на Школата како сту- 
денти, a тој ентузијазам за Шко- 
лата го имаат пренесено и на 
своите ученици.

ННСГ за историја при Фило- 
зофскиот факултет во Скопје, по- 
долго време е застапена со свои 
учесници на сесиите на Школа- 
та. Нејзиното поактивно ангажи- 
рање датира од 1979 година. На 
последната сесија со свои сооп- 
штенија учествуваа м-р Кочо Си- 
довски, на тема: „Прилог кон пра- 
шањето за развојот на култура- 
та во текот на Народноослободи- 
телната војна и револуцијата во 
Југославија“; м-р Маргарита Пе- 
шевска; студентката Веселинка 
Крстевска: „Улогата на ССМ во 
користењето на слободното вре- 
ме на младите“. Од интердисци- 
плинарните студии по новинар- 
ство со свое соопштение учеству- 
ваше и студентката Орхидеја Вла- 
димирова.

Ha тој начин ННСГ за исто- 
рија заедно со друште студиски 
групи на Филозофскиот факултет 
дава значаен придонес во одви- 
вањето на работата на Школата 
на млади марксисти „Стив Нау- 
мов — Мите Богоевски“.
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