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ОСВРТ ЗА РАВОТАТА НА XVIII-ГОДИНШО СОБРАНИЕ HA COJY30T 
HA ДРУШТВАТА HA ИСТОРИЧАРИТЕ HA CP МАКЕДОНИЈА

Осумнаесеттото годишно собра- 
ние на Сојузот на друштвата на 
историчарите на СР Македонија 
ce одржа на 1—2 апркл 1986 го- 
дина во просториите на хотелот 
„Дрим" во Струга.

Во присуство на гости и деле- 
гати од друштвата на историчари- 
те од Републиката, собранието го 
отвори претседателот на Сојузот 
на друштвата на историчарите на 
СР Македонија д-р Марија Јова- 
новиќ. Потоа присутните тости и 
делегати на собранието со едно- 
мкнутно молчење им оддадоа по  
чит на починатите членови на Со 
јузот Акад. проф. Љубен Лапе — 
доживотен и почесен претседател 
на Сојузот, проф. д-р Христо Ан- 
донов—Полјански — поранешеи 
претседател на Сојузот, Драган 
Велков—Гане — поранешен ce- 
кретар на Сојузот и други.

По изборот на работно прет- 
седателство во состав: д-р Алек- 
сандар Трајановски, Наум Димов- 
ски, д-р Марија Јовановиќ, Гаваз 
Џелал и Димитар Димулков — за- 
писничар, собранието отпочна со 
работа во 16,30 часот.

Од името на градот домаќин 
гостите и делегатите на собрание- 
то ш  поздрави Крсте Чакар, сек-

ретар на ОК на ССРНМ — Стру- 
га, a од името на претседателство 
то на РК на ССРНМ д-р Иван 
Катарџиев5 кој во својот говор 
честитајќи им го дваесетгодишни- 
от јубилеј од излегувањето на спи- 
санието „Историја“ — орган на 
Сојузот на друштвата на истори- 
чарите на СР Македонија, ce ос- 
врна на улогата, развојот и дос- 
тигнувањата на македонската ис- 
торкографска наука за афирмаци- 
јата на македонското битие на 
културен  ̂ научен и национален 
план во светот, a воедно на соб- 

ранието му посака успешна и плод- 
на работа.

Според предложениот дневен 
ред, работата на собранието ce 
одвиваше во три дела.

Во првиот дел од работата 
на собранието, беа поднесени след- 
ните реферати: „1100 годишнина- 
та од доаѓањето на Климент во 
Охрид и фојрмирањето на Охридг 
ската школа за словенската кул- 
тура и писменост“ од проф. д-р 
Бранко Панов; „125 години од из- 
легувањето на Зборникот на ма- 
кедоиски народни песни од бра- 
ќата Миладиновци“ од проф. д-р 
Гане Тодоровскр, и „40 години од 
донесувањето на одлуките за кул-
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турката автономија на Пиринс&а 
Македонија” од м-р Никола Чин-
ГОВСКИ.

Вториот дел од работата на со  
бранието беше посветен на про 
блемите сврзани со методско-пе- 
дагошката проблематика на нас~ 
хавата по историја во основното 
и средното насочено образование 
во СР Македонија при тто  беа 
поднесени рефератите: „Учебници- 
те и Гфирачниците по историја 
според рефоршгранкте наставни 
и програми; по историја“ од проф. 
д-р Bojo Кушевскн, и „Проблемот 
и состојбата на нагледните нас~ 
тавни средства во наставата по 
историја во СР Македо1шјаи од 
Наум Д и м о в с к и  самостоен педа- 
гошки советник при Републички“ 
от завод за y напРедув ање на об- 
разованието и воспитанието.

По изнесеиите реферати беше 
покрената дискусија во која уче- 
ствуваа делегатите: Ѓургевка Д о  
невска—Тренчевска, Трпко Паи- 
говски, Дупшца Џинлеска, Анге- 
лина Маријановиќ, д-р Владо Ива- 
новски, м-р Никода Чингосхсн, 
Живко Заев, Рисхо Трајковски, 
Наум Димовски? Менче Давидо- 
ва, проф. д-р Бранко Панов, проф. 
д-р Bojo Кушевски и Иван Манев.

Во дискусијата ценхрално мес- 
то зазедоа рефератихе од метод- 
ско-педагошка проблемахика за 
насхаваха по историја, при што 
повеќехо од дискутантите гкжре- 
наа коккретни и актуелни хтра- 
шања во врска со квалихетот на 
учебниците по историја за учи- 
лиштата од среднохо образова- 
ние, како и примената на посо- 
времени меходи на .предавање ка 
насхаваха по исхорија во Репуб- 
ликата залагајќи ce при тоа за:

— проишрување ш  соработДа- 
ха на исхоричарихе на СР Маке- 
донија со исхорргчарихе од дру- 
гихе републики и  покраини на 
Југославија преку збратимување 
на одделнихе училишха и корисхе- 
ње на друти форми и  начини на 
сорабохка;

— Сојузот на друштвата на ис- 
торпчарите на СР М акедоиија да 
достави барање до издавачката 
куќа „Лросветно дело” со кое по- 
крај подобрувањето на квалите- 
тот односно техничкото облику- 
вање и  содржината на учебни- 
ците ce залага за  прогласување 
отворени конкурси да ce има по- 
строг критериум од рецензенти- 
те на учебниците пред нивното 
навремено излегување од печат и 
покрај консултацијата со надлеж- 
ните органи да ce консултираах 
н со нашите историографи;

— од издавачките куќн во СР 
Македонија ce бара покрај изда- 
вањето учебници по историја, за 
подобрувахвето на наставата да 
изработуваат и  нагледни наставни 
средства, како иа пример: карти, 
квалитетни репродукции и  дру* 
т  помагала;

да ce преземаат чехорк за 
подобрување на материјалната co
cto  јба иа наставниците по исто- 
рија;

— да ce спречи одземањето н ао  
тавно градиво од наставата по 

историја од друш те наетавни 
нредмети од општествено-хумани- 
тарнкте дисциплини,

—*• да ce настојува за  воведува- 
ње на уште едеи час од предме- 
тот no историја е о  третата илк 
четвртата учебка година од еред- 
ното насочено образовакие во СР 
Македонија,



— да има поголема примена 
на музеологијата во наставата по 
историја, одношо наставата по 
историја да ce изведува во исто 
риските музеи на Македонија, ка- 
де што учениците ќе имаат мож- 
ност директно да ce запознава- 
ат со музејските експонати како 
оригинално и трајно нагледнона- 
ставно средство кое остава трај- 
ни впечатоци во психата на уче- 
ниците;

— програмаха на наставата по 
историја во втората шдина од 
средното насочено образование да 
ce замени во полза иа изучува- 
њето на нациоиалната историја 
односно македонската историја; и

— за подобрувањето на состој- 
бата со нагледни наставни сред- 
ства во Републиката да ce овоз- 
можи отворање сервис за поправ- 
ка иа истите.

Во третиох дел од работата на 
собраиието кој беше посветен на 
активноста на Сојузот во измк- 
натиот едногодишен период беа 
поднесени и усвоени: „Извешта» 
јот за едногодишната работа на 
Сојузот на друштвата на истори- 
чарите на СР Македонија“ од 
претседателот иа Сојузот д-р Ма~ 
рија Јовановиќ „Извештајот за 
едногодишната работа на редак- 
цијата на списанието ,Историјау‘‘, 
од главниот уредвик на списание- 
то проф. д-р Бранко Панов, и 
„Финансиски извештај за едногО“ 
дипшата работа на Сојузот“ од 
сметководителот на Сојузот Пан- 
дора Матлиева. Потоа беше усвое- 
на програмата за работа на Со- 
јузот на друштвата на историча- 
рите на СР Македонија за 1986 
година, како и Измените и д о  
полнувањата на Самоуправпата

спогодба за здружување во Со 
јузот на историчарите на Југо- 
славија.

На собранието согласно стату- 
тот на Сојузот едногласно е при- 
фатен предлогот на претседателог 
на Комисијата за награди и одли- 
кувања nppi Сојузот на друпггва“ 
та на историчарите на СР Маке- 
донија д-р Владо Ивановски, за 
доживотен и почесен претседател 
на Сојузот на друштвата на исто- 
ричарите на СР Македоиија да 
биде наименуван Академик Ми- 
хаило Апостолски, a за почесни 
членови на Сојузот другарите 
Димче Беловски, секретар на ЦК 
на СКЈ и д-р Владислав Штастни, 
долготдишен претседател иа ис- 
ториската Комисија на ЧССР за 
соработка со Југословенската ис- 
ториска Комисија, која оваа го- 
дина прославува дваесет години 
од создавањето и успешна и плод- 
на соработка.

Заблагодарувајќи ce на при- 
сутните гости и делегати на соб- 
ранието за доделувањето на ова 
највисоко признание на Сојузот 
на друштвата на историчарите на 
СР Македонија, во својот говор 
Академикот Михаило Апостолски 
ce осврна на неопходноста од пи- 
шувањето на повеќетомната ис- 
торија на југословенските наро- 
ди и народности за која иако по- 
стои иницијатива од пред пет п> 
дини, досега ce напишани само 
првите два тома. Пихлувањето на 
ова капитално дело за историја- 
та на јyгословенските народи и 
народности^ исхакна тој, е неоп- 
ходно не само за отстранув ањето 
и усогласувањето на некои оп- 
што-ј угословенсхш историски пра 
шања и ставови; туку и за од=
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бегнувањето на cé поприсутната 
историографска затвореност која 
е мошне опасна.

Потоа во дискусијата по ре- 
фератите и активноста на Соју- 
зот во изминатиов едногодишен 
период зедоа учество: Наум Ди- 
мовски, м-р Никола Чингоски, 
Кузман Георгиев, д-р Александар 
Апостолов, Душица Џинлеска, д-р 
Марија Јовановиќ, проф. д-р Бран- 
ко Панов, д-р Bojo Кушевски, Ан- 
гелина Маријановиќ и Пандора 
Матлиева. Повеќето од нив ce за- 
држаа на проблемите сврзани со 
наставата по историја, при што 
покрај улогата и значењето на 
новиот систем иа образоваиието 
во СР Македонија беа донесени 
следните заклучоци:

— да ce формира Комисија Ko

ja ќе m  запознае општествено-по- 
литичките структури во Републи- 
кава со тешката и загрижувачка 
состојба на училиштата со на- 
гледни наставни средства по ис- 
торија и да ce преземаат енер- 
гични: мерки за надминувањето на 
оваа појава во која нашите учи- 
лишта во ерата на модерната тех- 
нологија остануваат класични;

— да ce покрене инидијатива 
за организирање научна средба 
или советување на кое македон- 
ските и српските историчари и 
учители во интерес на идејното 
и марксистичкото образование 
и воспитание на младите генера=

цш1  ме само во СР Македонија 
и СР Србија туку и пошироко во 
Југославија, низ призмата на це- 
локупната критичка и марксистич- 
ка историска анализа, точно да 
го одредат карактерот на. Прва- 
та балканска војна за Македо- 
нија;ѓ ii

— наместо досегашните два 
броја на списанието „Историја" 
да ce оди кон годишно издавагве 
на повеќе броеви на списанието. 
Истото уште повеќе да ce обога- 
тува со нови содржини особено 
од областа на наставата по исто- 
рија, да ce шири и дистрибуира 
во Републиката и надвор од неа, 
со вклучувањето нови претставни- 
ци и соработници.

На крајотЈ нретседателот на 
Сојузот на друштвата на историча- 
рите на СР Македонија д-р Ма- 
рија Јовановиќг оценувајќи ja ра- 
ботата на XVIII собрание на Со- 
јузот како мошне успешиа и зна- 
чајна во однос на прашањата и 
предлозите кои беа иницирани во 
дискуисите за надминувањето на 
теш1сите материјални и простор- 
ни услови во кои ce изведува 
наставата по историја, од нмето 
на Сојузот ce заблагодари на до- 
маќините односно членовите на 
друштвото на историчарите на оп- 
штина Струга и го прогласи соб- 
ранието за затворено.

Димитар ДИМУЛКОВ
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